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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، أشـــاد 
ــج قــــمــــة جــــدة  ــائـ ــتـ ــنـ ــجـــلـــس بـ ــمـ الـ
وفد  رأس  والتي  والتنمية  لألمن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــيــهــا حــضــرة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
السمو  صاحب  بحضور  المعظم 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
نجاح  مــن  حققته  ــا  ومـ الــــــوزراء، 
ــبــــادرات  ــاف إلـــــى نـــجـــاح الــــمــ ــضــ ــ ُي
العربية  المملكة  تتبناها  الــتــي 
خادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية 
الـــحـــرمـــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن الــمــلــك 
سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
ملك المملكة العربية السعودية، 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــن  ــيــ األمــ
العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز 
الدفاع  وزيــر  ــوزراء  الـ رئيس  نائب 
ــراع  مــن أجــل تعزيز األمـــن واإلسـ
بوتيرة التنمية إقليميا وعالميا.

ــيــــة  ــــس أهــــمــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ وأكــــــــــــد الـ
ــي وجـــهـــهـــا حـــضـــرة  ــتــ ــلـــمـــة الــ الـــكـ
ــة مـــلـــك الـــبـــالد  صـــاحـــب الـــجـــاللـ
الــمــعــظــم فـــي قــمــة جــــدة لــألمــن 
ــددت عــلــى  ــ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــي شـ
بضرورة  البحرين  مملكة  موقف 
ــر الـــتـــعـــاون اإلقــلــيــمــي  ــ زيـــــــادة أطـ
وتعزيز  السالم  لترسيخ  والدولي 
االســـتـــقـــرار بــالــمــنــطــقــة والــعــالــم 
التنمية  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا 
الـــمـــســـتـــدامـــة لــلــجــمــيــع، مــشــيــرًا 
إلــــى أهــمــيــة الــقــمــم الــخــلــيــجــيــة 
الــدفــع بمجاالت  فــي  األمــريــكــيــة 
مع  المشترك  والتعاون  التنسيق 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــواليــ الــ
الـــصـــديـــقـــة، مـــشـــيـــدًا الــمــجــلــس 
بالبيان الختامي للقمة وما أكده 
الجميع  من  متبادل  اهتمام  من 
االستراتيجية  الشراكة  بتكريس 
ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــيـــق الــــــســــــالم والـ لـــتـــحـــقـ
والـــمـــواجـــهـــة الــمــشــتــركــة لــكــافــة 

التحديات.
بــعــدهــا أشـــــاد الــمــجــلــس بما 
تـــم عــلــى صــعــيــد تــســهــيــل دخـــول 
الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن إلــى 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــواليــ الــ
ــن خـــــــــالل انـــــضـــــمـــــام مـــمـــلـــكـــة  ــ ــ مـ

الــبــحــريــن إلـــى بــرنــامــج الــدخــول 
 Global Entry( ــي  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
يسمح  والــذي   ،)Partnership
بإنهاء إجراءات سفر البحرينيين 
إلى الواليات المتحدة األمريكية 
ــًا الــمــجــلــس عــن  مـــســـبـــقـــًا، مـــعـــربـ
الـــشـــكـــر لــلــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي 
ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة  بــذلــتــهــا 
ــانـــب،  الـــخـــارجـــيـــة فــــي هـــــذا الـــجـ
بنتائج  الـــصـــدد  هـــذا  فـــي  مــنــوهــا 
ــارة وزيــــر الــداخــلــيــة لــلــواليــات  ــ زيـ
فــي تعزيز  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
الصعيد  عــلــى  الــثــنــائــي  الــتــعــاون 
األمني وتسهيل سفر المواطنين 

البحرينيين إلى أمريكا.
إلى جانب ذلك نوه المجلس 
بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي يـــبـــذلـــهـــا فــريــق 
الــبــحــريــن، كـــل فـــي مــجــالــه، ومــا 
ــائـــه مــــن بـــذل  قـــدمـــه كـــافـــة أعـــضـ
وعـــطـــاء فـــي الــتــصــدي لــفــيــروس 
كورونا قادا إلى تحقيق اإلنجازات 
نــمــوذٍج بــحــريــنــٍي يحتذى  وخــلــق 
الصدد  في هذا  دوليًا، مرحبًا  به 
بإطالق منظمة الصحة العالمية 
تــــقــــريــــرا يــــوثــــق جــــهــــود مــمــلــكــة 
التعامل  مـــســـارات  فــي  الــبــحــريــن 

مع فيروس كورونا )كوفيد-19(.

بــعــدهــا أعــــرب الــمــجــلــس عن 
العربية  للمملكة  وتقديره  شكره 
السعودية الشقيقة على ما وفرته 
من جهود  بذلته  ومــا  أسباب  من 
ــة الــحــجــاج  ــ كــبــيــرة مـــن أجــــل راحـ
وسط  البحرين  مملكة  أبناء  من 
ــفــــظــــت صــحــتــهــم  إجــــــــــــــــراءات حــ

وأمنهم.
بعد ذلك أعرب المجلس عن 
بالغ التعازي والمواساة لحكومة 
اليابان وشعبها الصديق في وفاة 
السابق  اليابان  وزراء  رئيس  دولة 
إسهامات  مستذكرًا  آبـــي،  شينزو 
البارزة في  الراحل  الــوزراء  رئيس 
الياباني  والــشــعــب  وطــنــه  خــدمــة 
ــهـــوده الــكــبــيــرة في  الــصــديــق، وجـ
الثنائية  العالقات  وتعزيز  تنمية 

بين مملكة البحرين واليابان.
ثم قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات 
التالية:

1- مـــذكـــرة مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية بشأن عدد من المبادرات 
لزيادة الكفاءة واإلنتاجية للقوى 

العاملة في الجهات الحكومية.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  2- مـــذكـــرة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 

المتعلقة بمشروع اتفاقية تعاون 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــيـــة  ــعـــربـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ وحــــكــــومــــة الـ
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة فـــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة، والــــتــــي ســـتـــعـــزز تـــعـــاون 
البلدين وتطور القدرات الخاصة 

في مجاالت الطاقة المختلفة.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  3- مـــذكـــرة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
 4 ــــى  ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ رد  حـــــــــول 
اقــتــراحــات بــرغــبــة و3 اقــتــراحــات 
ــون مــــقــــدمــــة مـــــن مــجــلــس  ــانــ ــقــ بــ

النواب.
من  علما  المجلس  أخــذ  ثــم 
خالل التقارير الوزارية المرفوعة 
ــة جـــدة  ــمـ ــول قـ ــ مــــن الــــــــــــوزراء، حــ
في  والــمــشــاركــة  والتنمية  لــألمــن 
لحرية  الدولي  الـــوزاري  المؤتمر 
الــمــعــتــقــد والــمــشــاركــة  أو  الـــديـــن 
في مؤتمر األمم المتحدة لدعم 
الـــهـــدف 14 مـــن أهــــداف  تــنــفــيــذ 
والمشاركة  المستدامة،  التنمية 
فــي الــمــنــتــدى الــســيــاســي الــرفــيــع 
ــتـــوى الـــمـــعـــنـــي بــالــتــنــمــيــة  ــمـــسـ الـ
الـــمـــســـتـــدامـــة الـــتـــابـــع لــلــمــجــلــس 
لألمم  واالجتماعي  االقــتــصــادي 

المتحدة.

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

مجل�س الوزراء ي�شيد بنتائج قمة جدة للأمن والتنمية..

كلمة الملك �سددت على موقف البحرين لتر�سيخ ال�سالم وتعزيز اال�ستقرار بالمنطقة والعالم

ال��م��ج��ل�����س ي��ن��وه ب��ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ب��ح��ري��ن ف��ي ال��ت�����س��دي ل��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 

ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن وال�����ش��ع��ودي��ة ف��ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة

ال���م���ج���ل�������س ي�������ش���ي���د ب���ت�������ش���ه���ي���ل دخ����������ول ال���م���واط���ن���ي���ن 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ي���ن اإل��������ى ال������ولي������ات ال���م���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.

 أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
في  أساسي  المحلية شريك  الصحافة  أن  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
في  يصب  بما  المزيد  تحقيق  نحو  الوطنية  المنجزات  بمسيرة  الدفع 
التنموية  المسيرة  أهـــداف  مــع  تماشيا  والــمــواطــنــيــن  الــوطــن  مصلحة 
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
للصحافة  المتنامي  ــدور  الـ إلــى  مشيرا  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
المحلية في تعزيز الوعي المجتمعي نحو مختلف القضايا والتحديات، 
بما يرفد  المجاالت  المجتمع في مختلف  وآراء  والتعبير عن تطلعات 

تحقيق  نحو  قــطــاع  كــل  فــي  البحرين  لفريق  المتواصل  العمل  عجلة 
الطموحات المنشودة.

أمــــس، بحضور  القضيبية  قــصــر  فــي  لــقــاء ســمــوه  لـــدى  ذلـــك  ــاء  جـ
ووزيــر  الـــوزراء  رئيس مجلس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ 
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  والــشــيــخ  التحتية،  البنية 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي، وحــمــد بــن فيصل الــمــالــكــي وزيـــر شــئــون مجلس 
الوزراء، والدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي وزير شؤون اإلعالم، مجلس 
حيث  الشايجي،  عيسى  برئاسة  البحرينية  الصحفيين  جمعية  إدارة 

الوطني  واإلعــالم  المحلية  اإليجابية للصحافة  باإلسهامات  نوه سموه 
والموضوعية  المصداقية  لقيم  تكريسها  عبر  الوطن  بناء  مسيرة  في 
والشفافية المهنية، الفتا إلى أن حمل أمانة الكلمة مسؤولية تستوجب 
العليا للوطن فوق كل اعتبار  معها مضاعفة الجهود ووضع المصلحة 

وذلك بما يدعم شتى مسارات التطوير ويعود بالخير على المواطن.
ومن  البحرين،  فريق  فاعل ضمن  الصحفيين جزء  إن  وقال سموه 
واإلعـــالم  الصحافة  قــطــاع  فــي  الــعــامــلــون  بها  يــقــوم  الــتــي  األدوار  خــالل 
إبــرازه  يتم  ما  عبر  وتنافسيتها  مكانتها  تعزيز  البحرين  مملكة  تواصل 

على  واالبتكار  اإلبــداع  قيم  من  تحفيزه  يتم  وما  للجميع  إنجازات  من 
الــمــبــذولــة مــن الصحفيين  الــجــهــود  كــافــة  أن  كــل صعيد، مــؤكــدا ســمــوه 
واإلعالميين تعكس الحس الوطني الذي يتسمون به وهي محل تقدير 

مستمر. 
شكره  عن  البحرينية  الصحفيين  جمعية  رئيس  أعــرب  جانبه،  من 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  يوليه  لما  وتقديره 
الوزراء من اهتمام ودعم بوسائل اإلعالم والصحافة المحلية وذلك بما 

يسهم في تعزيز دورها في المجتمع.

ولي العهد رئي�س الوزراء:

ال�����س��ح��اف��ة ���س��ري��ك اأ���س��ا���س��ي ل��ل��دف��ع ب��م�����س��ي��رة ال��م��ن��ج��زات ال��وط��ن��ي��ة

ج�����ه�����ود ال�������ش���ح���ف���ي���ي���ن والإع������لم������ي������ي������ن م����ح����ل ت����ق����دي����ر م�����ش��ت��م��ر

الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف  د.  أكـــد 
المعظم  الملك  جــالــة  أن  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
م رؤية شاملة ألمن المنطقة واستقرارها  قدَّ
السياسية  التحديات  مواجهة  في  وازدهارها 
واألمنية واالقتصادية والبيئية الراهنة، عبر 
الدولية  الــعــاقــات  إقــامــة  إلــى  دعـــوة جالته 
عــلــى أســـس مــن االحـــتـــرام الــمــتــبــادل ورفــض 
عــلــى  الـــتـــعـــدي  أو  الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــدخــــات  الــ
ــرورة تضافر الــجــهــود في  الــــدول، وضــ ســيــادة 
وإخــاء منطقة  واإلرهـــاب،  التطرف  محاربة 
الشامل،  الدمار  أسلحة  األوســط من  الشرق 
والشراكة االستراتيجية في حماية الماحة 

الدولية وأمن الطاقة والغذاء.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال اجــــتــــمــــاع حـــكـــومـــي 
ــاع  ــ ــرك، عـــقـــد أمــــــس إلطـ ــتــ ــشــ بـــرلـــمـــانـــي مــ
جــدة  قــمــة  نــتــائــج  عــلــى  التشريعية  السلطة 

لألمن والتنمية.
خال  السامية  الملكية  بالكلمة  وأشــاد 
الــقــمــة ومـــا حملته مــن قــيــم راقــيــة ومــبــادئ 
ــدت حــــرص مملكة  ــ أكـ دبــلــومــاســيــة حــكــيــمــة 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــــصــــف الـــعـــربـــي 
بــالــشــراكــة مــع الــــدول الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة 
نحو تسوية سلمية شاملة وعادلة للصراعات 

اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا إقــامــة 
لحل  وفًقا  المستقلة،  الفلسطينية  الــدولــة 
الــدولــتــيــن ومـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة، وحــل 
أجل  من  الجماعي  والعمل  اليمنية،  األزمــة 

استتباب األمن والسام والتنمية.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
الكلمة  أن  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر 
الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 

حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
والتنمية،  لألمن  جــدة  قمة  خــال  المعظم، 
قــد شــكــلــت بـــدورهـــا مــنــهــاجــًا واضـــحـــًا لــرؤيــة 
مضامين  من  تتضمنه  ومــا  الثاقبة  جالته 
تــســتــهــدف تحقيق األمــن  مــهــمــة  ومــرتــكــزات 

والسام لدول المنطقة، 

16188()GAKH103(www.akhbar-alkhaleej.com( .Akhbar Alkhaleej - Tue 19 July 2022 - Noالعدد )16188( - السنة السابعة واألربعون – الثاثاء 20 ذو الحجة 1443هـ - 19 يوليو 2022م } 16

التحديات ومواجهة  والتنمية  ال�سالم  لتحقيق  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تكري�س 

معــر�ض البحـريـن الـدولـي للطيــران ي�ضت�ضيـف فـريــق 

ال�ضهـام الحمـراء التابع ل�ضالح الجوي الملكـي البريطانـي

مـــوجـــة حــر مميتـــة ت�ضــرب اأوروبـــا منـــذ 

اأيـام.. وعـــدد الــوفيـــات يتجـــاوز الألــــف

ـــاد مــجــلــس الــــــوزراء بــنــتــائــج قــمــة جــدة  أشـ
مــمــلــكــة  وفـــــد  رأس  الـــتـــي  والـــتـــنـــمـــيـــة،  لـــألمـــن 
ــيـــهـــا حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة  ــبـــحـــريـــن إلـ الـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
ولي  الملكي  السمو  المعظم، بحضور صاحب 
وما حققته من  الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
نجاح ُيضاف إلى نجاح المبادرات التي تتبناها 
بقيادة  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
العربية  المملكة  ملك  ســعــود  آل  عبدالعزيز 
الــســمــو الملكي  الــســعــوديــة، ومــتــابــعــة صــاحــب 
األمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس الــــــوزراء وزيـــر  ســعــود ولـ
الدفاع من أجل تعزيز األمن واإلســراع بوتيرة 

التنمية إقليميًا وعالميًا. 
ــــرؤس صـــاحـــب الــســمــو  ــاء ذلــــك خــــال تـ جــ
بـــن حــمــد آل خليفة  الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
االجتماع  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
ــوزراء الــذي  االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس الــ

عقد أمس.
وأكد المجلس أهمية الكلمة التي وجهها 
قمة  في  الباد  ملك  الجالة  صاحب  حضرة 

جدة لألمن والتنمية، والتي شددت على موقف 
التعاون  أطــر  ــادة  زيـ بــضــرورة  البحرين  مملكة 
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي لــتــرســيــخ الــســام وتــعــزيــز 
في  يسهم  بما  والــعــالــم  بالمنطقة  االســتــقــرار 
مشيرًا  للجميع،  المستدامة  التنمية  تحقيق 
األمــريــكــيــة في  الخليجية  الــقــمــم  أهــمــيــة  إلـــى 
المشترك  والتعاون  التنسيق  بمجاالت  الدفع 
الصديقة،  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  مــع 
الــخــتــامــي للقمة  بــالــبــيــان  الــمــجــلــس  مــشــيــدا 
أكــــده مـــن اهــتــمــام مــتــبــادل مـــن الجميع  ــا  ومــ
لتحقيق  االستراتيجية  الــشــراكــة  تكريس  فــي 
ــام والـــتـــنـــمـــيـــة والـــمـــواجـــهـــة الــمــشــتــركــة  ــســ الــ

للتحديات كافة.
وأشاد المجلس بما تم على صعيد تسهيل 
الواليات  إلــى  البحرينيين  المواطنين  دخــول 
المتحدة األمريكية من خال انضمام مملكة 
الذي  العالمي  الدخول  برنامج  إلى  البحرين 
إلى  البحرينيين  سفر  إجــراءات  بإنهاء  يسمح 
معربًا  مسبقًا،  األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
الــمــجــلــس عـــن الــشــكــر لــلــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي 
بذلتها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في هذا 
زيــارة  بنتائج  الصدد  هــذا  في  منوها  الجانب، 

األمريكية  المتحدة  للواليات  الداخلية  وزيــر 
فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي عــلــى الــصــعــيــد 
البحرينيين  المواطنين  وتسهيل سفر  األمني 

إلى أمريكا.
ونوه المجلس بالجهود التي يبذلها فريق 
الــبــحــريــن، كـــُل فــي مــجــالــه، ومـــا قــدمــه جميع 
أعضائه من بذل وعطاء في التصدي لفيروس 
كورونا قاد إلى تحقيق اإلنجازات وخلق نموذٍج 
ــًا، مــرحــبــًا فــي هــذا  ــيـ بــحــريــنــٍي يــحــتــذى بــه دولـ
الـــصـــدد بـــإطـــاق مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
تقريرا يوثق جهود مملكة البحرين في مسارات 

التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد-19(.
ــرة الــلــجــنــة  ــذكــ ووافـــــــق الــمــجــلــس عـــلـــى مــ
الـــــوزاريـــــة لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــشــريــعــيــة 
بين حكومة  تعاون  اتفاقية  بمشروع  المتعلقة 
العربية  المملكة  وحــكــومــة  الــبــحــريــن  مملكة 
والتي  الطاقة،  مجال  في  الشقيقة  السعودية 
ستعزز تعاون البلدين وتطور القدرات الخاصة 

بمجاالت الطاقة المختلفة.

أعلنت وزارة المواصات واالتصاالت 
التابع  الشهير  األكروبات  فريق  أن  أمس 
لساح الجو الملكي البريطاني، »السهام 
الحمراء«، سيشارك في معرض البحرين 
الدولي للطيران للمرة األولى في تاريخه 
بمناسبة مرور عشر سنوات على انطاق 

المعرض.
وقــد تم إعــان هــذه المشاركة خال 
لـــقـــاء مــســتــشــار الـــدفـــاع لـــشـــؤون الــشــرق 
األوسط المشير الجوي سامي سامبسن 
مع وزير المواصات واالتصاالت محمد 
ــن ثـــامـــر الــكــعــبــي عـــلـــى هـــامـــش زيـــــارة  بــ
 Royal International Air Tattoo معرض 
التابعة  الــخــيــريــة  الهيئة  تنظمه  الـــذي 
لـــســـاح الـــجـــو الــمــلــكــي الــبــريــطــانــي في 
 17-15 الفترة  خــال  المتحدة  المملكة 

يوليو 2022.

ــعـــرض الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــي  ويــــقــــام مـ
ملكية  رعاية  تحت  عامين  كل  للطيران 
ــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة  ســـامـــيـــة مــ
آل خليفة ملك  بن عيسى  الملك حمد 

الباد المعظم، وذلك خال الفترة 11-9 
نوفمبر 2022 بقاعدة الصخير الجوية.

واصلت العديد من دول أوروبا الغربية 
ــرة يــوم  ـ ــمـــدمِّ ــرائـــق الـــغـــابـــات الـ مــكــافــحــة حـ
أن  المتوقع  من  حــّر  موجة  نتيجة  األحــد، 
األسبوع،  نهاية  عطلة  بعد  ما  إلــى  تستمر 
القياسية  األرقـــام  مــن  العديد  تحّطم  وقــد 
لدرجات الحرارة في وقت مبكر من األسبوع 
ثاني  وهــذه  وبريطانيا.  فرنسا  في  المقبل 
ويعّد  شهر.  في  أوروبـــا  تشهدها  حر  موجة 
تكاثر هذه الظواهر نتيجًة مباشرة لاحترار 
المناخي وفقًا للعلماء، مع ازدياد انبعاثات 
من  الحراري،  لاحتباس  المسّببة  الغازات 

حيث شّدتها ومّدتها وتكرارها. 
والمميتة  الافحة  الحر  موجة  وأدت 
الـــتـــي تـــضـــرب أوروبـــــــا مــنــذ أيـــــام إلــــى عــدد 
مـــن الــوفــيــات يــتــجــاوز األلــــف فـــي إســبــانــيــا 

والبرتغال. 

رو�ضيا تطلب الح�ضول على مقابل مبيعات 

النفــــط للهـنـــد بـالــدرهم الإمــاراتـي
نيودلهي - رويترز: ذكرت ثاثة مصادر وثيقة أن روسيا تسعى 
ــاراتـــي مــقــابــل صـــادرات  للحصول عــلــى مــدفــوعــات بــالــدرهــم االمـ
فيه  تبتعد  الـــذي  الــوقــت  فــي  الهنود  العماء  بعض  إلــى  نفطية 
موسكو عن الدوالر لتحصين نفسها من آثار العقوبات الغربية. 

وأظهرت فاتورة اطلعت عليها رويترز أن مقابل توريد النفط 
الى مصفاة واحدة تم حسابه بالدوالر وأن الدفع مطلوب بالدرهم 

اإلماراتي. 
من  الخام  النفط  العماقة  الروسية  روسنفت  شركة  وتضخ 
الى  إنرجي  وكـــورال  إنرجي  ايفرست  منها  تجارية  شركات  خــال 

الهند التي هي اآلن ثاني أكبر مشتر للنفط بعد الصين. 
الى  النفط  مستوردي  من  العديد  الغربية  العقوبات  ودفعت 
االبتعاد عن موسكو ما دفع أسعار الخام الروسي في المعامات 
الــفــوريــة الـــى تسجيل انــخــفــاضــات قــيــاســيــة مــقــارنــة بــالــدرجــات 

االخرى. 
أتاح ذلك لمصافي النفط الهندية التي نادرا ما كانت تشتري 
القتناص  فرصة  الشحن  تكاليف  ارتــفــاع  بسبب  الــروســي  النفط 
الشرق  وخــامــات  بــرنــت  مــزيــج  على  كبيرة  بخصومات  الــصــادرات 

االوسط. 
االقـــل ســددتــا  عــلــى  إن شــركــتــيــن هنديتين  الــمــصــادر  وقــالــت 
المزيد من هذه  أن  بالدرهم، مضيفة  المدفوعات  بالفعل بعض 
المدفوعات سيتم تسديدها في االيام المقبلة. وأظهرت الفاتورة 
بنك  المشرق  بنك  عبر  بنك  لــجــازبــروم  ستسدد  المدفوعات  أن 

المراسلة في دبي. 
معها  تتعامل  الــتــي  التجارية  الــشــركــات  ان  الــمــصــادر  وقــالــت 
روسنفت بدأت في طلب السداد المعادل بالدوالر بعملة الدرهم 

االماراتي هذا الشهر. 
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مجل�ض الوزراء ي�ضيد بنتائج قمة جدة

اإطالع ال�ضلطة الت�ضريعية على نتائج قمة جدة
الـمنطقــة وا�ستقـرارهـا �سامـلــة الأمــن  م روؤيــة حكيمــة  الـملـك قـدَّ

} جالة الملك.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} جانب من االجتماع الحكومي البرلماني المشترك.

ص3 أخبار البحرين

ص4 ص2أخبار البحرين أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين

ص8 عربية ودولية

الملك وولي العهد رئي�ض الوزراء 

ي�ضيــــدان ب�ضبــــاب البحـــريــن

 وتـاأهلهـــم لكــاأ�ض العــالـم للــيد
أشـــاد حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
المنتخب  حققه  الـــذي  بــاإلنــجــاز  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
في  العالم  كــأس  لنهائيات  بالتأهل  اليد  لكرة  للشباب  الوطني 
االنــجــاز يضاف  هــذا  أن  مــؤكــدا جالته   ،2023 والــيــونــان  ألمانيا 
مختلف  فــي  المتواصلة  البحرين  مملكة  إنــجــازات  رصــيــد  إلــى 
التأهل  هذا  جاء  والعالمية، حيث  والقارية  اإلقليمية  المحافل 
الــريــاضــيــة  الــســاحــة  البحرينية عــلــى  الــيــد  كـــرة  لــمــكــانــة  تــأكــيــدًا 

العالمية وتفوقها على العديد من المنتخبات المتطورة.
وأكـــــد جــالــتــه أن مـــا قـــدمـــه العـــبـــو مــنــتــخــب الـــشـــبـــاب من 
مستويات فنية وعروض قوية وما أظهروه من مهارات فنية وروح 
رياضية عالية يبعث على الفخر واالعتزاز بما تمتلكه البحرين 

من طاقات ومواهب شبابية رياضية.
من جانبه أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن أبناء الوطن محل 
فخٍر واعتزاز لما يبذلونه من جهود مخلصة لحصد المزيد من 
والقارية  اإلقليمية  المحافل  مختلف  في  المشرفة  اإلنــجــازات 
والعالمية، معرًبا عن أطيب تهانيه ألفراد المنتخب والجهازين 
جدارة  بكل  تحقق  الــذي  العالمي  اإلنجاز  بهذا  واإلداري  الفني 

بالتأهل لنهائيات كأس العالم.

الترخي�ض اإلكترونيا لمزاولة المهن الطبية 

استحدثت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
بإمكان  إذ  الطبية؛  المهن  لمزاولة  االلكتروني  الترخيص  خدمة 
المهني تحميل الترخيص الخاص به من خال حسابه الشخصي 
التابع للهيئة بدون الحاجة الى زيارة مقر الهيئة، وذلك عن طريق 
المعتمدة  الــبــيــانــات  جميع  على  يحتوي  الـــذي   barcode خاصية 

والصادرة من قسم تنظيم المهن الصحية بالهيئة.
وأّكــــــدت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـــدكـــتـــورة مــريــم عــذبــي 
تراخيص  بكافة إجراءات  اإللكتروني  التحول  الجاهمة استكمال 
المهنيين الصحيين والمؤسسات الصحية، وذلك تماشيا مع رؤية 
حكومة مملكة البحرين في التحول اإللكتروني وتيسير اإلجراءات 

وتعزيز فاعلية الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.

ص6 مال وأعمال
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  12

Link

Link

P  5

Link

Link

Link

P  2

Link

العدد )16188( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 20 ذو الحجة 1443هـ - 19 يوليو 2022م2

القاهرة - أخبار اخلليج
عبدالكريم  المحامي  أشــاد 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  الــدغــمــي 
األردنـــــــي، بـــالـــدور الــكــبــيــر الـــذي 
يقوم به حضرة صاحب الجاللة 
ــيـــســـى آل  الــــمــــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ
البحرين  مملكة  ملك  خليفة، 
السمو األمير  المعظم وصاحب 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
ــوزراء،  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــ
القومي  األمــن  في دعم وحماية 
العربي  الــعــمــل  وتــعــزيــز  الــعــربــي 
المشترك من خالل تبني مملكة 
البحرين سياسة خارجية عززت 
مــكــانــتــهــا الــمــتــمــيــزة وحــضــورهــا 
الـــفـــاعـــل فـــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي 
واإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، وأســهــمــت 
عالقات  ترسيخ  في  فّعال  بشكل 
كافة  مــع  ومتميزة  قــويــة  أخــويــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ودعــــــم الــعــمــل 
الـــعـــربـــي الــمــشــتــرك والــحــفــاظ 
المنطقة  واســـتـــقـــرار  أمـــن  عــلــى 

والسالم العالمي.
كــمــا أثـــنـــى »الـــدغـــمـــي« على 
مــــتــــانــــة الــــــعــــــالقــــــات األردنــــــيــــــة 

نموذجا  تعد  والــتــي  البحرينية 
المكرسة  األشـــقـــاء  عــالقــات  فــي 
ــا  ــيـ ــلـ ــعـ ــــح الـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــــدمـ ــــخـ لـ
العربية،  األمة  وقضايا  للبلدين 
ــزازه لما  ــتـ مــعــربــا عــن فــخــره واعـ
وصلت إليه مملكة البحرين وما 
الحكيمة  القيادة  تحت  حققته 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
الــمــعــظــم، من  الــبــحــريــن  مملكة 
إنجازات مهمة في شتى الميادين 
انعكست في النهضة واالستقرار 
والتنمية التي تشهدها المملكة، 
ــطـــى حـــثـــيـــثـــة فــي  ــخـ والــــســــيــــر بـ
مــســيــرة اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة في 
لملك  اإلصالحي  المشروع  ظل 

البحرين.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل جــلــســة 
مباحثات مشتركة عقدها السيد 
العسومي  عادل بن عبدالرحمن 
ــان الـــعـــربـــي مــع  ــمـ ــرلـ ــبـ رئـــيـــس الـ
الدغمي  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي 
رئيس مجلس النواب بالعاصمة 

األردنية عمان.
ــيـــس  ــه أشـــــــــاد رئـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الــبــرلــمــان الـــعـــربـــي، بــالــعــالقــات 

ــة الــتــي تعد  ــيـ الــبــحــريــنــيــة األردنـ
العربية  للعالقات  رائدا  نموذجا 
على  الــكــامــل  وحــرصــهــا  العربية 
العمل  أواصــــر  وتــرســيــخ  تــدعــيــم 
الـــعـــربـــي الــمــشــتــرك بــمــا يــخــدم 
قضايا المنطقة العربية وقضايا 

األمة العادلة.
وأكد رئيس البرلمان العربي 

الجهود  وتوحيد  تنسيق  أهمية 
الــبــرلــمــانــيــة الــعــربــيــة لــمــواجــهــة 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــحـــدق بـــدول 
األمر  بــأســره،  والعالم  المنطقة 
وقت  أي  من  أكثر  يتطلب  الــذي 
مضى التكاتف وتعزيز التضامن 
العربي لخدمة مصالح الشعوب 

العربية.

التنفيذي  الــرئــيــس  أّكـــدت 
لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
الــــــــدكــــــــتــــــــورة مـــــــريـــــــم عــــذبــــي 
التحول  استكمال  الجالهمة 
اإللـــكـــتـــرونـــي بــكــافــة إجـــــراءات 
تراخيص المهنيين الصحيين 
وذلــك  الصحية،  والــمــؤســســات 
تـــمـــاشـــيـــًا مـــــع رؤيــــــــة حــكــومــة 
التحول  فــي  البحرين  مملكة 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات 
ــات  ــدمـ وتــــعــــزيــــز فـــاعـــلـــيـــة الـــخـ
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

الحكومية.
وأشـــــــــــــــــــــــارت الــــــــدكــــــــتــــــــورة 
ــه تــنــفــيــذًا  ــ ــــى أنـ الـــجـــالهـــمـــة الـ
لـــــلـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
من  وحــرصــًا  الرقمي  للتحول 
خدماتها  تطوير  على  الهيئة 
استحداث  تــم  فقد  المقدمة، 
االلكتروني  الترخيص  خدمة 
ــهــــن الـــطـــبـــيـــة؛  ــة الــــمــ ــ ــزاولـ ــ ــمـ ــ لـ
تحميل  المهني  بإمكان  حيث 
ــه مــن  الـــتـــرخـــيـــص الــــخــــاص بــ
خــــــــالل حــــســــابــــه الـــشـــخـــصـــي 
الــحــاجــة  دون  لــلــهــيــئــة  الــتــابــع 
وذلــك عن  الهيئة  لــزيــارة مقر 
 barcode خــاصــيــة  طـــريـــق 
عــلــى جميع  يــحــتــوي  والــــــذي 
والــصــادرة  المعتمدة  البيانات 
ــهـــن  ــمـ مــــــن قــــســــم تـــنـــظـــيـــم الـ

الصحية بالهيئة.

وفي هذا الصدد، أوضحت 
رئيس  الشيخ  زبــيــدة  الــدكــتــورة 
الصحية  المهن  تنظيم  قسم 
الــخــدمــة  أّن هـــذه  الــهــيــئــة  فـــي 
االلكترونية المقدمة من ِقبل 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
متاحة  الــصــحــيــة  والـــخـــدمـــات 
تجديد  فــي  الراغبين  لــأفــراد 
ترخيص مزاولة المهن الطبية 
الــبــحــريــن، ومنها  مــمــلــكــة  فـــي 
والمهن  والممرضون  األطباء 
الطبية المعاونة األخرى سواء 
في  مهنتهم  ســيــزاولــون  كــانــوا 
الحكومية  الصحية  الــجــهــات 
الترخيص  ويتيح  الخاص،  أو 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــرونـ ــتـ ــكـ االلـ
الترخيص  من  مصورة  نسخة 
دون الحاجة لمراجعة الهيئة.

وعلى صعيد متصل، أكدت 

الهيئة الوطنية أنه تم االنتهاء 
مـــــن تـــطـــبـــيـــق  نــــظــــام تــنــظــيــم 
»منشآت«،  الصحية  المنشآت 
إلكترونية  منصة  يعتبر  الــذي 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــيــــح لــــكــــافــــة الــ ــتــ تــ
ــيـــل حـــســـاب  الـــصـــحـــيـــة تـــســـجـ
كافة  بها وتحتوي على  خاص 
من  بها  المتعّلقة  المعلومات 
ــر وتــوصــيــات  ــاريـ ــقـ خـــدمـــات وتـ
وتــوقــيــت انــتــهــاء الــتــراخــيــص، 
أيضًا طلب  ويمكن من خالله 
ــواء طلب  كــافــة الــتــعــامــالت، سـ
ترخيص أو تجديد الترخيص 
أو طلب إضافة خدمات صحية 
والــتــي  بــالــهــيــئــة،  عـــالقـــة  ذات 
جميعها  إليها  التقديم   يمكن 
عن طريق الموقع اإللكتروني 
munshaat.nhra. للهيئة 

.bh

ــآت«  ــشـ ــنـ ــام »مـ ــظــ ــح نــ ــيـ ــتـ ويـ
إمكانية  الصحية  للمؤسسات 
االطــــــــــــــالع عـــــلـــــى تــــراخــــيــــص 
ــلـــيـــن، وفـــي  الــمــهــنــيــيــن الـــعـــامـ
تــرخــيــص بحاجة  حـــال وجـــود 
العاملين  تنبيه  يتم  لتجديد 
عــلــى تقرير  ــــالع  وكـــذلـــك االطـ
أو  الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة  الـــــــــزيـــــــــارات 
الـــمـــتـــوّفـــرة، كما  الــمــخــالــفــات 
مـــن  أي  اخـــــتـــــيـــــار  يـــمـــكـــنـــهـــم 
ــات الـــخـــدمـــات الـــمـــوجـــودة  ــاقـ بـ
عــلــى الــمــوقــع، مــشــيــرًة إلـــى أن 
الــهــيــئــة قــامــت بــتــحــويــل كــافــة 
الورقية  ومستنداتها  ملفاتها 
تعزيز  إطار  إلكترونية في  إلى 
التحول اإللكتروني للخدمات.

كما دّشنت الهيئة الوطنية 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 
ــيــــق  ــبــ تــــطــ أول  الــــــصــــــحــــــيــــــة 
ــه »تــفــتــيــش«  هـــاتـــفـــي مــــن نـــوعـ
بالمفتشين  يــخــتــص  والـــــذي 
الصحيين في الهيئة وُيمّكنهم 
المالحظات  كــافــة  إدخـــال  مــن 
دون  الوقت  ذات  في  إلكترونيًا 
الــحــاجــة إلـــى تــدويــنــهــا يــدويــًا 
أي  رصــد  من  ُيمّكنهم  وكذلك 
مخالفات أو إنتاج مواد مرئية 
التطبيق  هذا  ويقوم  »فيديو«، 
إلى  المالحظات  بتحويل  آليًا 
تقرير شامل يرسل للمؤسسات 
والتحقق منه ومن  لمراجعته 
ثم ينشر على نظام »منشآت«.

السيد  الدكتورة جليلة بنت  استقبلت 
جواد حسن وزيرة الصحة، بمكتبها، السيد 
ســمــيــر عــبــداهلل نـــاس رئــيــس غــرفــة تــجــارة 

وصناعة البحرين.
ــلـــقـــاء، رّحـــبـــت وزيــــرة  وفــــي مــســتــهــل الـ
الصحة برئيس الغرفة، مؤّكدة دور القطاع 
الــخــاص كــشــريــٍك أســاســي وفــّعــال بتعزيز 
ــارات الــتــنــمــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  مـــسـ
ــنـــي،  ــيـــســـي لـــالقـــتـــصـــاد الـــوطـ ومــــحــــرك رئـ
البحرين  رؤيـــة  مــبــادئ  مــع  تماشيًا  وذلـــك 

االقتصادية 2030.
ــى الــجــهــود  ــرة الــصــحــة إلـ ــ وأشـــــارت وزيـ
البحرين  وصناعة  تــجــارة  لغرفة  الفاعلة 
بالقطاع الصحي،  في تعزيز االستثمارات 
الصحي  الــضــمــان  بــرنــامــج  تطبيق  ودعـــم 
الخدمات  استدامة  يضمن  بما  »صحتي« 

الصحية بالمملكة.
عبداهلل  السيد سمير  أّكــد  جانبه،  من 

ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
ــة الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق  ــلــ ــــة مــــواصــ ــّي ــمــ أهــ
لتحقيق  الــصــحــة  وزارة  مـــع  الــمــشــتــرك 
األهداف المنشودة، منّوهًا بحرص الغرفة 

عــلــى الـــدفـــع بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة بــمــا يــخــدم 
مسيرة النمّو والتطور االقتصادي للوطن، 
أمامه  ويفتح  المواطن  تطلعات  وُيحّقق 

المزيد من الفرص الواعدة.

أطـــلـــقـــت مـــؤســـســـة األمـــيـــر 
ــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ مــــحــــمــــد بــــــن فــــهــــد الـ
بــالــشــراكــة مــع االتـــحـــاد الــعــربــي 
ــوع بـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــطـ ــتـ ــلـ لـ
ــيـــر محمد  ــــالدة مــؤســســة األمـ قـ
عمل  ألفضل  العالمية  فهد  بن 
الــرابــعــة،  نسختها  فــي  تــطــوعــي 
والــــتــــي ســـتـــكـــون عـــلـــى مــســتــوى 
بمناسبة  الثانية،  للسنة  العالم 
والــذي  للتطوع،  العالمي  الــيــوم 
يــصــادف الــخــامــس مــن ديسمبر 

من كل عام.
ــقــــــام الـــــــقـــــــالدة بـــرعـــايـــة  وتــــ
جــــــامــــــعــــــة الــــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
وبـــالـــشـــراكـــة مـــع بــرنــامــج األمـــم 
ــتـــحـــدة لــلــمــتــطــوعــيــن عــبــر  ــمـ الـ
االقليمي في جمهورية  المكتب 

مصر العربية. 
وأكد األمين العام لمؤسسة 
الدكتور  فهد  بن  محمد  األمير 
أن  األنــصــاري  بــن حسن  عيسى 
الــجــائــزة الــعــالــمــيــة تــأتــي ضمن 
ــة الــمــؤســســة لنشر  ــداف ورؤيــ أهــ
ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي فــي 
الــــــدول الــعــربــيــة بــشــكــل خــاص 
ودول العالم بشكل عام، وتحفيز 
ــيـــن عــــلــــى االبــــتــــكــــار  ــتـــطـــوعـ الـــمـ
واإلبـــــــــــداع بـــالـــعـــمـــل الــتــطــوعــي 

وتطويره. 

أن  االنـــــــــصـــــــــاري  وأوضــــــــــــــح 
ــيـــر محمد  ــــالدة مــؤســســة األمـ قـ
عمل  ألفضل  العالمية  فهد  بن 
تــطــوعــي فـــي نــســخــهــا الــســابــقــة 
ايجابية  عــالــمــيــة  ــداء  أصــ القـــت 
ــاط مـــؤســـســـات الــعــمــل  ــ ــ فــــي أوسـ
والمنظمات  والخيري  اإلنساني 
فــي تنمية  الــمــخــتــصــة  الــدولــيــة 
المتحدة  االمــم  أهــداف  وتعزيز 
ــة، كــمــا  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــ
حصلت على تفاعل العديد من 
المؤسسات والمنظمات العربية 
والعالمية مع مخرجات القالدة، 
وصوال إلى إقرار عالمية الجائزة 
ومنظمات  مــؤســســات  بــاشــتــراك 

عالمية وأممية.
وأوضح أن المتتبع لمسيرة 
القالدة يدرك تماًما أن مؤسسة 
األمير محمد بن فهد العالمية 
دائــًمــا مــا تــطــرح أفـــكـــاًرا جــديــدة 
ومواكبتها  الــجــائــزة  الســتــدامــة 
لــلــمــتــغــيــرات الـــعـــالـــمـــيـــة، وتــعــد 
الــنــســخــة الــرابــعــة مـــن الــجــائــزة 
للمتطوعين  جـــديـــًدا  تــحــفــيــًزا 
ــا أمـــامـــهـــم يــتــمــثــل فــي  ــ وتــــحــــدًي
أفكار ومشروعات ترتبط  تقديم 
ــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  بـ
في عالم ما بعد جائحة كورونا 

برؤية شبابية.

الــــشــــراكــــة  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
القوية التي تجمع بين مؤسسة 
األمير محمد بن فهد العالمية 
واالتـــــــحـــــــاد الــــعــــربــــي لـــلـــتـــطـــوع 
ــالدة عــــــــززت مــن  ــ ــقــ ــ ــاء الــ ــ ــركــ ــ وشــ
المستوى  على  الــجــائــزة  مكانة 
إيصالها  في  وساهمت  العالمي 
المتطوعين  من  كبير  عــدد  إلــى 

في مختلف الدول.
وقــــال إنـــه لــضــمــان الــنــجــاح 
التوسع  النسخة سيتم  في هذه 
التابعة  المنظمات  مع عدد من 
ــر  ــتـــحـــدة، وهـــــو األمــ لـــأمـــم الـــمـ
الذي سيعزز قدرة الجائزة على 
وتحقيقها  الــعــالــمــي  االنـــتـــشـــار 
ــة لــلــوصــول إلــى  ــعـ مــشــاركــة واسـ
وجــدت  الــتــي  النبيلة  ــداف  ــ األهـ

من أجلها.
ــه، أكـــــــــد حـــســـن  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
بــوهــزاع رئــيــس االتــحــاد العربي 
الــنــســخــة من  لــلــتــطــوع أن هـــذه 
قــــالدة األمـــيـــر محمد  مــســابــقــة 
ــد الــــعــــالــــمــــيــــة ألفـــضـــل  ــهــ ــن فــ ــ بــ
عـــمـــل تـــطـــوعـــي تــســتــهــدف فــئــة 
ــات والـــــمـــــؤســـــســـــات  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
)منظمات  األهلية  والجمعيات 
ــتــــمــــع الــــــمــــــدنــــــي(، فــئــة  الــــمــــجــ
التطوعية  والـــفـــرق  الـــمـــبـــادرات 
الــمــرخــصــة، وفـــئـــة الــمــؤســســات 

والشركات  والخاصة  الحكومية 
ــا ســتــشــمــل  ــمــ ــيــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة، فــ
ــقــــالدة لـــهـــذا الــعــام  مـــجـــاالت الــ
ــاالت، وهـــــــي: مــجــال  ــ ــجـ ــ ــتـــة مـ سـ
الجهل  على  والقضاء  التعليم 
ــال األمــــن  ــجـ ــو األمــــيــــة، مـ ــحـ ومـ
الجوع،  على  والقضاء  الغذائي 
مجال الصحة والرفاه والنظافة 
الــصــحــيــة والـــمـــيـــاه الــنــظــيــفــة، 
مـــجـــال الــتــمــكــيــن االقـــتـــصـــادي 
والــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــعــمــل 
والمناخ  البيئة  مــجــال  الــالئــق، 
والطاقة النظيفة والحياة تحت 
الــبــر، مجال  فــي  والحياة  الــمــاء 

التراث والثقافة والفنون.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــس االتــ ــيــ ــ وأشـــــــــــــار رئــ
بــاب  إلــــى أن  لــلــتــطــوع  الـــعـــربـــي 
ــقــــالدة يفتح  الــ فـــي  الـــمـــشـــاركـــة 
الــجــاري حتى  بــدايــة يوليو  مــن 
يتم  حــيــث   ،2022 اغــســطــس   15
ــاريـــع بــالــلــغــتــيــن  تـــقـــديـــم الـــمـــشـ
اإلنجليزية والعربية، والحصول 
عـــلـــى االســــتــــمــــارة عـــبـــر مـــواقـــع 
محمد  األمير  قــالدة  وصفحات 
ــاد  ــحــ ــن فـــهـــد الـــعـــالـــمـــيـــة واالتــ بــ
العربي للتطوع ومواقع الجهات 
الــشــريــكــة مـــن خــــالل الـــرابـــط: 
https://arabvu.org/

./pmfi

المهن مزاول���ة  توفي���ر خدم���ة ترخي����ص  د.الجالهم���ة: 

الطبي���ة اإلكتروني���ا ب���دون الحاجة اإل���ى مراجع���ة الهيئة 

} زبيدة الشيخ.} د. مريم الجالهمة.

وزيرة ال�صحة ت�صتقبل رئي�س غرفة تجارة و�صناعة البحرين

} وزيرة الصحة لدى استقبال رئيس الغرفة.

رئ��ي�����س »ال����ن����واب« الأردن�������ي ي�����ص��ي��د ب��م��واق��ف ال��م��ل��ك في 

الم�صترك ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  دع���م 

} رئيس مجلس النواب األردني يستقبل رئيس البرلمان العربي.

اإط�����اق ال��ن�����ص��خ��ة ال��راب��ع��ة ل���ق���ادة م��وؤ���ص�����ص��ة الأم��ي��ر

م��ح��م��د ب���ن ف��ه��د ال��ع��ال��م��ي��ة لأف�������ص���ل ع��م��ل ت��ط��وع��ي

ــور مــحــمــد  ــتــ ــدكــ كـــشـــف الــ
مــــبــــارك بــــن أحــــمــــد الـــمـــديـــر 
العام لشؤون المدارس رئيس 
البحرين  كلية  إدارة  مجلس 
قــد  الـــكـــلـــيـــة  أن  لــلــمــعــلــمــيــن 
شهدت هذا العام تخريج أكبر 
دفعة من الطلبة البحرينيين 
تأسيسها  مــنــذ  تــاريــخــهــا  فــي 
بــلــغ  ــيـــث  حـ  ،2008 ــام  ــ عــ فــــي 
إجمالي عدد الخريجين هذا 
العام 854 خريجًا، منهم 274 
خريجًا بحرينيًا حصلوا على 
الــبــكــالــوريــوس فـــي الــتــربــيــة، 
من  بــحــريــنــيــًا  خــريــجــًا  و580 
المعلمين والقيادات التربوية 
مــن قبل  ابتعاثهم  تــم  الــذيــن 
الكلية للحصول  إلــى  الـــوزارة 
العالي  الــدبــلــوم  مــؤهــل  عــلــى 
في  يساعد  بما  التربية،  فــي 
بشكل  وتـــدريـــبـــهـــم  إعــــدادهــــم 
ــــدان  ــيـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــويــ ــطــ ــتــ ــد لــ ــ ــيـ ــ جـ
للترقي  ويؤهلهم  التعليمي، 
الــوظــيــفــي عــلــى ســلــم الــكــادر 

التعليمي.
وبّين المدير العام لشؤون 
الـــــــمـــــــدارس رئــــيــــس مــجــلــس 
خــريــجــي  جــمــيــع  أن  اإلدارة 
كلية البحرين للمعلمين هم 

استثمرت  بــحــريــنــيــون  طــلــبــة 
في  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
كفاءتهم إلعدادهم كمعلمين 
الكلية،  نــظــام  وفـــق  مــؤهــلــيــن 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  وأن 
ســوف تــبــدأ هــذا األســبــوع في 
إجــــــــــــراءات تـــوظـــيـــف جــمــيــع 
على  الحاصلين  الخريجين 
والبالغ  التربية،  بكالوريوس 
طبقًا  خــريــجــًا،   274 عــددهــم 
الــمــبــرمــة معهم  لــالتــفــاقــيــات 

قبل أربع سنوات.
وأكــــــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
ــدد  ــ عـ ارتــــــــفــــــــاع  أن  مـــــــبـــــــارك 
ــريـــن  ــبـــحـ ــي كـــلـــيـــة الـ ــجــ ــريــ خــ
أعلى  إلــى  ليصل  للمعلمين 
عـــــدد مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن هـــذا 
ــام مــنــذ تــأســيــس الــكــلــيــة  ــعـ الـ
اإلدارة  مــجــلــس  نــجــاح  يــؤكــد 
فـــي مــتــابــعــة تــنــفــيــذ أهــــداف 
المرسومة  الموقرة  الحكومة 
للمعلمين،  الــبــحــريــن  لكلية 
بـــــأن تــتــمــكــن بـــحـــلـــول الـــعـــام 
إلــــى  الـــــــوصـــــــول  مــــــن   2030
80% من  نــســبــتــه  ــا  مـ تــغــطــيــة 
الحكومية  الـــمـــدارس  حــاجــة 
من المعلمين، وأن تصل قبل 
ذلـــك تــدريــجــًيــا إلـــى مــا يبلغ 

بــشــكــل  خــــريــــج   1000 عـــــــدده 
المدير  وتقدم سعادة  سنوي. 
العام لشؤون المدارس رئيس 
البحرين  كلية  إدارة  مجلس 
الــمــنــاســبــة  بــهــذه  للمعلمين 
عميد  إلــى  والتقدير  بالشكر 
للمعلمين  الــبــحــريــن  كــلــيــة 
ــتــــون،  ــورنــ ــيــ ــد بــ ــيــ ــور تــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
من  الكلية  منتسبي  وجميع 
األكاديمية  الهيئتين  أعضاء 
واإلدارية، وإلى جميع أعضاء 
على  الــكــلــيــة،  إدارة  مــجــلــس 
تـــكـــاتـــف جـــهـــودهـــم وعــمــلــهــم 
الـــــــــدؤوب كـــفـــريـــق واحــــــد فــي 
تــطــويــر عــمــل الــكــلــيــة وإنــجــاز 

المهام الموكلة إليها.
ــيـــد مـــتـــصـــل،  ــعـ وعــــلــــى صـ
كــشــف الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
المدارس رئيس مجلس إدارة 
للمعلمين  الــبــحــريــن  كــلــيــة 
تــســتــكــمــل حــالــيــًا  الــكــلــيــة  أن 
جديدة  دفعة  قبول  إجـــراءات 
مـــــــن خـــــريـــــجـــــي الـــــــمـــــــدارس 
ــة مــن  ــاصــ ــخــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
الطلبة الراغبين في الدراسة 
للمعلمين،  الــبــحــريــن  بكلية 
المتقدمين  عـــدد  بــلــغ  حــيــث 
لــــــــاللــــــــتــــــــحــــــــاق بــــــبــــــرنــــــامــــــج 
ــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي الــتــربــيــة  الـ
وفق  الــقــادم،  الــدراســي  للعام 
ــه ســـابـــقـــًا، أكــثــر  ــا تـــم إعـــالنـ مـ
يتنافسون  متقدم،   5000 من 
الكلية،  في  مقعدًا   330 على 
ــيــــــًا عـــمـــلـــيـــة  وتـــــــجـــــــري حــــــالــــ
تــقــيــيــم جــمــيــع الــمــتــقــدمــيــن 
الــمــســتــوفــيــن لـــلـــشـــروط، في 
حين تستعد الكلية لقبول ما 
المعلمين  مجموعه 201 من 
وزارة  قـــبـــل  مــــن  الــمــبــتــعــثــيــن 
للحصول  والتعليم  التربية 
ــوم الــــعــــالــــي فــي  ــلــ ــدبــ ــى الــ ــلـ عـ
الـــتـــربـــيـــة كـــجـــزء مــــن عــمــلــيــة 

التدريب واإلعداد المهني.

المعلمين كلية  خريجي  من  بحرينيا   274 توظيف  في  البدء 

القادمة الأي��ام  خالل  بالكلية  م�ستجدا  طالبا   330 قبول  اإع��الن 

} د. محمد مبارك.

المل���ك وولي العهد رئي����س ال���وزراء يهنئان  رئي����س 

اتحاد ك���رة اليد بتاأهل منتخب ال�ص���باب لكاأ����س العالم
الــبــالد  الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل خليفة مــلــك  بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
المعظم، برقية تهنئة إلى السيد علي عيسى اسحاقي رئيس االتحاد البحريني لكرة 
في  العالم  كــأس  لنهائيات  اليد  لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  تأهل  بمناسبة  اليد 

ألمانيا واليونان 2023.
الفني واإلداري  وأعرب جاللته عن تهانيه الخالصة ألفراد المنتخب والجهازين 
التأهل  جــدارة  وبكل  استحقوا من خالله  الــذي  المشرف  العالمي  اإلنجاز  هــذا  على 
والذين هم مصدر فخرنا  دائمًا  الرياضي  العالم، ويؤكد تفوق شبابنا  لنهائيات كأس 

جميعًا.
وأشاد جاللة الملك المعظم بهذا اإلنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازات مملكة 
والعالمية، حيث جاء  والقارية  اإلقليمية  المحافل  المتواصلة في مختلف  البحرين 
والعالمية  الرياضية  الساحة  على  البحرينية  اليد  كــرة  لمكانة  تأكيدًا  التأهل  هــذا 

وتفوقها على العديد من المنتخبات المتطورة.
وأكد جاللته أن ما قدمه العبو منتخب الشباب من مستويات فنية وعروض قوية 
بما  واالعــتــزاز  الفخر  على  يبعث  عالية  رياضية  وروح  فنية  مــهــارات  أظــهــروه من  ومــا 
تمتلكه البحرين من طاقات ومواهب شبابية رياضية قادرة على تشريف المملكة في 
أثمرت عن  التي  اليد  لكرة  البحريني  االتحاد  المحافل، مقدرًا جاللته جهود  جميع 

تحقيق هذا اإلنجاز والنتيجة المشرفة، متمنيًا جاللته لمنتخبنا الوطني للشباب كل 
التوفيق في االستحقاقات القادمة ورفع راية الوطن عالية خفاقة.

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى السيد علي عيسى إسحاقي رئيس االتحاد 
البحريني لكرة اليد بمناسبة تأهل منتخب البحرين الوطني للشباب لكرة اليد 

إلى نهائيات كأس العالم في ألمانيا واليونان 2023.
من  يبذلونه  لما  واعتزاز  فخٍر  الوطن محل  أبناء  أن  البرقية  في  وأكــد سموه 
المحافل  مختلف  فــي  المشرفة  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  لحصد  مخلصة  جــهــود 
اإلقليمية والقارية والعالمية، معرًبا عن أطيب تهانيه ألفراد المنتخب والجهازين 
إلى  بالتأهل  بكل جــدارة  الــذي تحقق  العالمي  اإلنجاز  واإلداري على هذا  الفني 
نهائيات كأس العالم، والذي يؤكد مكانة كرة اليد البحرينية وتفوقها على الساحة 

الرياضية والعالمية.
ونّوه سموه باألداء العالي الذي قدمه العبو منتخب الشباب وما أظهروه من 
التي تبرهن على ما  المبذولة  مستويات فنية وروح رياضية قوية، مثمًنا الجهود 
للمنتخب  سموه  متمنًيا  رياضية،  شبابية  طــاقــات  مــن  البحرين  مملكة  تمتلكه 

الوطني للشباب لكرة اليد كل التوفيق في االستحقاقات القادمة
} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.} جاللة الملك المعظم.

الدي���وان الملك���ي ينع���ى �ص���مو ال�ص���يخة مثاي���ل

بن���ت عل���ي ب���ن عي�ص���ى ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  »يا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فــادخــلــي في 

عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

بــقــلــوب مــؤمــنــة بــقــضــاء اهلل وقـــدره 

ــوان الــمــلــكــي ســمــو الــشــيــخ  ــديــ يــنــعــى الــ
سلمان  بــن  عيسى  بــن  علي  بنت  مثايل 
ربها  إلــى جــوار  انتقلت  التي  آل خليفة 

مساء أمس.
ــرى الــيــوم  ــثـ ــوارى جــثــمــانــهــا الـ ــيــ وســ

الثالثاء.

تقبل  الراهنة،  الظروف  إلى  ونظرا 
الــتــعــازي عـــن طــريــق وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي والهاتف وإرسال البرقيات.
رحمته  بــواســع  الفقيدة  اهلل  تغمد 

ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«
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برعاية وح�شور د. �ل�شيخة رنا �آل خليفة

»الخليجية« تفتتح اأول كلية ات�صال وتقنيات اإعالم في مملكة البحرين وكلية القانون

د.�ل�����ش��ي��خ��ة رن�����ا: �ل��خ��ري��ج��ون ق����ي����اد�ت �ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل و����ش���ن���اع �ل����ق����ر�ر ف���ي ق���ط���اع���ات �ل���دول���ة

تصوير - عبداألمير السالطنة 

ــة الــخــلــيــجــيــة  ــعــ ــامــ ــمــــت الــــجــ ــّظــ نــ
احتفااًل بمناسبة تدشين كلية االتصال 
تحت  القانون،  وكلية  اإلعــالم  وتقنيات 
ــا بنت  رنــ الــشــيــخــة  د.  ــور  ــايـــة وحـــضـ رعـ
عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل خــلــيــفــة األمــيــن 
نائب  الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام 
التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
الــجــامــعــة بمنطقة  مــقــر  فـــي  الـــعـــالـــي، 
عـــددًا من  الحفل  وكــّرمــت خــالل  سند، 
والمؤثرين  واإلعــالمــيــيــن  الصحفيين 

في السوشيال ميديا والقانونيين.
وأشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى 
الـــعـــام  ــيــــن  ــج آل خــلــيــفــة األمــ ــيـ بــــن دعـ
رئيس  نــائــب  العالي  التعليم  لمجلس 
العالي،  التعليم  أمناء مجلس  مجلس 
في كلمتها خالل الحفل بهذه المناسبة 
إلى أن للتعليم العالي والبحث العلمي 
فـــي االقـــتـــصـــاد وفــــي حــيــاة  دورا مــهــمــا 
ــافــــة الـــمـــجـــاالت،  الـــمـــجـــتـــمـــعـــات فــــي كــ
يعتمد  ونــمــاءهــا  ورقــيــهــا  األمـــم  فتقدم 

العلمي  تقدمها  مــدى  على  بــاســتــمــرار 
والتكنولوجي والمعلوماتي، وال شك أن 
التعليم العالي في مملكة البحرين هو 
اليوم في اهم مقومات استمرار عملية 

التقدم والتنمية الشاملة.
أنــه مع تدشين كلية  وشــددت على 
بالجامعة  االعـــالم  وتقنيات  االتــصــال 
الخليجية أصبح للطلبة فرصًا مثالية 
مــــن الــتــخــصــصــات الـــمـــتـــاحـــة لــتــنــمــيــة 
المتكامل  االتصال  وتحقيق  مهاراتهم 
ــي مــن  ــ ــالمـ ــ بــوجــهــيــه الــشــخــصــي واإلعـ
اكــتــشــاف كيفية اســتــخــدام هــذه  خـــالل 
مهمة  قيادية  بـــأدوار  للقيام  الــمــهــارات 
في بلدهم وضمن مجتمعهم وأسرهم.

وقـــالـــت إنــــه مـــع إعــــــادة فــتــح كلية 
القانون فإن الجامعة الخليجية تسعى 
إلى إعداد كوادر قانونية متميزة للعمل 
في مجاالت القانون بمختلف مساراته 
من خالل توفير تعليم قانوني متميز، 
وإعــــــــداد الــطــلــبــة بـــالـــخـــبـــرات الـــالزمـــة 
الــتــي تــمــكــنــهــم مـــن حــمــل الــمــســؤولــيــة 
والخليجي  الــبــحــريــنــي  المجتمع  فــي 

بمهنية واحتراف عاليين.
البروفيسور  الجامعة  رئيس  وقــال 
مهند المشهداني، في كلمته: إن افتتاح 
القانون و كلية االتصال وتقنيات  كلية 
اإلعـــــــالم فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن يــأتــي 
حققتها  التي  اإلنــجــازات  قائمة  ضمن 
الــجــامــعــة الــخــلــيــجــيــة عــلــى الــصــعــيــد 
ــي، مـــمـــا يـــصـــب فــــي تــحــقــيــق  ــمــ ــاديــ األكــ
ــة الــوطــنــيــة  ــرؤيــ الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــ
الملك  الجاللة  2030 لحضرة صاحب 
الــمــعــظــم الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
إلى  مشيرًا  ــاه،  ورعـ اهلل  حفظه  خليفة 
الــدعــم الــكــامــل لــهــذا الــتــوجــه مــن قبل 
األول  الــداعــم  العالي  التعليم  مجلس 
للجامعات والمشجع على االبتكار في 
المجال التعليمي بما يحقق متطلبات 
سوق العمل البحريني ويبرز خريجين 
متميزين قادرين على قيادة المستقبل.

ــنـــد  ــهـ وأشــــــــــــــــار الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور مـ
المشهداني إلى أن »افتتاح هذه الكليات 
مواصلة  مسؤولية  عاتقنا  على  يضع 
جودة  أعلى  لتحقيق  باإلنجاز  اإلنجاز 

تــعــلــيــمــيــة مــمــكــنــة لــطــلــبــة الــجــامــعــة 
الــخــلــيــجــيــة بــمــخــتــلــف تــخــصــصــاتــهــم 
وتخصص  القانون  تخصص  والسيما 
افتتحتهم  الـــذّيـــن  اإلعــــالم  ماجستير 
وبطموٍح  كبير  بجهٍد  مؤخًرا  الجامعة 

ال متناهي«.
تحتوي  الــقــانــون  كلية  أن  وأضـــاف 
ــج بـــكـــالـــوريـــوس الـــقـــانـــون  ــامـ ــرنـ عـــلـــى بـ
الـــذي يــعــد فــريــدا مــن نــوعــه ومختلفا 
في  األخــرى  القانون  برامج  عن  تماًما 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة عــمــوًمــا 
فــرعــيــة في  مــســارات   3 لــكــونــه يتضمن 
مــجــال الــقــانــون والـــعـــقـــارات والــقــانــون 
والتكنولوجيا والقانون وقطاع األعمال، 
وعــلــيــه فـــإن مــخــرجــاتــه تــحــاكــي الــواقــع 
المعاصر والتغيرات العالمية الجديدة، 
وتستجيب لمتطلبات سوق العمل مما 
آفاقا كبيرة للخريجين للعمل  سيفتح 
في وظائف ال تقتصر فقط على مجال 
المحاماة والوظائف القانونية البحتة، 
لــتــشــمــل وظـــائـــف مرتبطة  تــمــتــد  إنــمــا 
والتكنولوجيا  والــعــقــارات  الــقــانــون  فــي 

والـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري، ويــرتــكــز بــرنــامــج 
على  الخليجية  الجامعة  في  القانون 
ليكسب  كبير  بشكل  العملي  الــجــانــب 
الــطــالــب خـــبـــرة حــقــيــقــيــة خــــالل فــتــرة 

الدراسة.
الــجــامــعــة  إن  الـــمـــشـــهـــدانـــي  ــال  ــ وقــ
الرعاية  عاليًا  وتثمن  تقدر  الخليجية 
رنا  الشيخة  الدكتورة  لسعادة  الكريمة 
الــعــام  األمــيــن  آل خليفة  عــيــســى  بــنــت 
رئيس  نــائــب  العالي  التعليم  لمجلس 
العالي،  التعليم  أمناء مجلس  مجلس 
الموقر  العالي  التعليم  مجلس  ودعــم 
العالي  التعليم  لمؤسسات  المستمر 
التعليم  بمخرجات  النهوض  أجــل  من 
والتعلم واالرتقاء بالخدمات التعليمية 
والــتــشــجــيــع عـــلـــى اســـتـــحـــداث بـــرامـــج 
تــســاهــم فــي تــوفــيــر الــبــيــئــة األكــاديــمــيــة 
يتوافق  وبما  والتميز  لإلبداع  الداعمة 

مع متطلبات المستقبل.
كلية  بــأعــمــال عميد  الــقــائــم  وقـــال 
االتـــــصـــــال وتـــقـــنـــيـــات اإلعـــــــــالم عــمــيــد 
ــة د.  ــيـ ــالـ ــمـ ــوم اإلداريــــــــــة والـ ــلـ ــعـ كــلــيــة الـ

ــزوغ فـــكـــرة إنــشــاء  ــ شـــريـــف بــــــدران، إن بـ
كلية لــالتــصــال وتــقــنــيــات واإلعــــالم في 
خمس  منذ  بــدأت  الخليجية  الجامعة 
ســـنـــوات، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا لـــم تــكــن لــتــرى 
النور لوال قرار مجلس التعليم العالي 
لــإلعــالم في  كلية  أول  إنــشــاء  الــصــائــب 

مملكة البحرين.
اإلعــــــــالم  قــــســــم  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
والعالقات العامة في خدمة المجتمع، 
لــجــهــات عــديــدة  الــدعــم  أســهــم بتقديم 
قوية  وأوجــد شراكات  وخاصة  حكومية 
البحريني  المجتمع  مؤسسات  كل  مع 
اإلعــــــالم،  شــــــؤون  وزارة  ــا  ــهــ رأســ وعـــلـــى 
وذلك من خالل تقديم دورات تأهيلية 
ــات وتـــقـــديـــم  ــهــ ــجــ لـــمـــنـــســـوبـــي تـــلـــك الــ
وأبحاث  وتكنولوجية  فنية  اســتــشــارات 
االتجاهات  بين  الفجوة  لسد  مشتركة 
التنظيرية من جهة والمهنية من جهة 

أخري في قطاع اإلعالم.
بأعمال  القائم  أوضــح  جانبه،  من 
عميد كلية القانون د. فراس محمد، أن 
الكلية تعتزم تخريج طلبة ذوي مهارات 
مــعــرفــيــة وصـــفـــات شــخــصــيــة مــطــلــوبــة 
للنجاح في سوق العمل، تهيئ الطالب 
للحياة المهنية واألكاديمية في مجال 
ــــرى وهــي  الـــقـــانـــون مـــع تــخــصــصــات أخـ
األعمال والعقارات، وتقنية المعلومات، 
ــارات الــمــطــلــوبــة لــهــذه  ــهـ ــمـ ــج الـ ــع دمــ مـ
المجاالت مع متطلبات مجال القانون.

كــلــيــة  فـــــرص خـــريـــجـــي  إن  وقــــــــال: 
القانون الوظيفية لن تكون ضيقة في 
القانونية  والــشــؤون  الــمــحــامــاة  مــجــال 
مؤسسات  لتشمل  ستتوسع  بــل  فــقــط، 
وقطاعات أخرى في سوق العمل، وعلى 
واستعد  برنامجها  األســاس صمم  هذا 

كادرها األكاديمي.

ات�����ص��ال  ك��ل��ي��ة  واأول  ال���ق���ان���ون  ك��ل��ي��ة  اف��ت��ت��اح  ال��م�����ص��ه��دان��ي:  اأ.د 

وت��ق��ن��ي��ات اإع�����الم ف���ي ال��ب��ح��ري��ن اإن���ج���از اأك���ادي���م���ي ل���»ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة«

المشترك  التدريبي  البرنامج  اختتم 
بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان 
لمزاولي  المهنية  األخطاء  لتقرير  الفنية 
مهنة الطب البشري وطب األسنان بالهيئة 
ــهـــن والــــخــــدمــــات  ــمـ ــة لــتــنــظــيــم الـ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
رعاية  تحت  تنظيمه  تــم  والـــذي  الصحية، 
ــلـــي بــــن فــضــل  ــور عـ ــتــ ــدكــ الـــنـــائـــب الــــعــــام الــ
النيابة  بين  مشترك  بــتــعــاوٍن  البوعينين، 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  الــعــامــة 
ــخـــدمـــات الــصــحــيــة ومــعــهــد الــــدراســــات  والـ

القضائية والقانونية.
وتــضــمــن الــبــرنــامــج الـــذي انــطــلــق منذ 
فبراير الماضي واستمر على مدار 6 أشهر 
سلسلة من ورش العمل التخصصية، شارك 
فيها عدد من أعضاء النيابة العامة ورؤساء 
األخــطــاء  لتقرير  الفنية  اللجان  وأعــضــاء 
الــمــهــنــيــة لـــمـــزاولـــي مــهــنــة الــطــب الــبــشــري 
ــنــــان؛ بــهــدف تـــبـــادل الــمــفــاهــيــم  وطــــب األســ

الــعــلــمــيــة والــقــانــونــيــة الســتــيــعــاب عــنــاصــر 
ومفهوم الخطأ الطبي من منظوريه الفني 
الــالزمــة  التحقيق  ومتطلبات  والــقــانــونــي، 
عن  الجنائية  المسؤولية  قيام  من  للتثبت 

األخطاء الطبية.
واخــتــتــم الــبــرنــامــج بــورشــة عــمــل تحت 
ــيـــة«، قــدمــتــهــا  ــبـ ــوان »الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـ ــنــ عــ
المعال،  نورة جمال  األستاذة  النيابة  رئيس 

ــاء فـــي مختلف  ــبـ بــمــشــاركــة عــــدد مـــن األطـ
المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة.

الطبية  الــمــســؤولــيــة  الـــورشـــة  ونــاقــشــت 
ــوال قــيــامــهــا وانــتــفــائــهــا، مــتــطــرقــة إلــى  ــ وأحـ
ــاء الــطــبــيــة خــــالل مـــراحـــل الــعــمــل  األخــــطــ
الــطــبــي، وصـــــواًل إلــــى الــتــوعــيــة الــمــنــشــودة 

لمختلف العاملين في المجال الطبي.
الــبــرنــامــج مــن منطلق دور  هـــذا  وجـــاء 
الراسخ  وإيمانها  التوعوي  العامة  النيابة 
وحرصها  االجتماعية،  المسؤولية  بأهمية 
القانون،  ألحــكــام  الصحيح  التطبيق  على 
التي  القضايا  الصحيح في  التصرف  وإلى 
تقع من مزاولي المهن الصحية المختلفة 
مع  التحقيق  إجــــراءات  مــن ضمنها  والــتــي 
إضافة  العمدية،  غير  الجرائم  في  األطباء 
إلى توفير كافة سبل الدعم القانوني للجان 
األخطاء  حدوث  بتقرير  المختصة  الفنية 

المهنية.
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الــقــانــون  تنفيذ  ــار  إطـ فــي 
تمكنت  الــجــريــمــة،  ومــكــافــحــة 
شرطة إدارة مكافحة الجرائم 
العامة  بـــــاإلدارة  االقــتــصــاديــة 
ــن  ــ لـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد واألمــ
ــرونــــي  ــتــ ــكــ االقـــــتـــــصـــــادي وااللــ
أشخاص   4 على  القبض  مــن 
عــمــلــة نقدية  بــتــرويــج  قـــامـــوا 

مــزيــفــة بــطــرق احــتــيــالــيــة من 
خــــالل إيـــهـــام الــضــحــيــة بــأنــه 
األوراق  تحويل  باستطاعتهم 
نــقــديــة  أوراق  إلـــــى  ــاديــــة  ــعــ الــ

حقيقية.
اإلدارة  ــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ وفــــــــــــــور 
ــأن،  ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــلــــومــــات بـ لــــمــــعــ
ــة عــمــلــيــات  ــرطــ ــشــ ــرت الــ ــ ــاشـ ــ بـ

ــري وجـــمـــع  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــبــــحــــث والـ الــ
الـــمـــعـــلـــومـــات واألدلــــــــــة الـــتـــي 
أســــفــــرت عــــن تـــحـــديـــد هــويــة 
والــقــبــض عليهم  الــمــذكــوريــن 
مــتــلــبــســيــن، حــيــث تـــم اتــخــاذ 
الالزمة  القانونية  اإلجـــراءات 
النيابة  إلــى  القضية  وإحــالــة 

العامة.

روج����وا  اأ����ص���خ���ا����ص   4 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ص 

احتيالية ب��ط��رق  م��زي��ف��ة  ن��ق��دي��ة  ع��م��ل��ة 

كتب: عبداألمير السالطنة

اصــيــب شـــابـــان بــحــريــنــيــان 
ــي حــــــادث مـــــــروري وقـــــع بــيــن  فــ
ــارع الــشــيــخ  ــ ســـيـــارتـــيـــن عـــلـــى شــ
عــيــســى بـــن ســلــمــان فـــي ســاعــة 

متأخرة من مساء )االحد(.
االولية  التفاصيل  وتشير 
كـــان  ــا  ــابــ شــ أن  إلــــــى  ــادث  ــلــــحــ لــ
في  آخر  وبرفقته  سيارته  يقود 
الساعة الثانية عشر من مساء 
يـــوم االحـــد عــلــى شـــارع الشيخ 
ــأة  ــجــ ــان وفــ ــمــ ــلــ ــن ســ ــ عـــيـــســـى بــ
اصــطــدمــت بهما ســيــارة اخــرى 
تــســيــر فـــي نــفــس الــمــســار، نتج 
ــور الــســيــارة  ــدهـ ــن الــــحــــادث تـ عـ
متفرقة  بــإصــابــات  وإصابتهما 
االسعاف  بواسطة  نقلهما  وتم 
ــــي إلـــــــى الـــمـــســـتـــشـــفـــى  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وتضررت  الـــالزم  الــعــالج  لتلقي 

الـــســـيـــارتـــان بــتــلــفــيــات كــبــيــرة، 
ــادث بـــســـبـــب تــغــيــيــر  ــ ــحـ ــ جـــــاء الـ
احـــد الــســائــقــيــن مــســاره بشكل 

مفاجئ.
ــوع  ــ ــرت فــــــور وقـ ــضــ وقــــــد حــ
الـــحـــادث شـــرطـــة الــنــجــدة وتــم 

الــقــادمــة في  الــســيــارات  تسهيل 
المسار الى حين وصول شرطة 
المركبتين  ازاحـــة  وتــم  الــمــرور 
الجهات  وفــتــحــت  الـــشـــارع،  مــن 
الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 

اسباب الحادث.

اإ������ص�����اب�����ة ����ص���اب���ي���ن اإث��������ر ح�����ادث

م���������������روري ب�����ي�����ن �����ص����ي����ارت����ي����ن

ــت مــــحــــكــــمــــة األمـــــــــــور  ــ ــضــ ــ قــ
اختصاصها  بــعــدم  المستعجلة 
بــنــظــر دعــــــوى رفـــعـــهـــا 4 زوجـــــات 
بحريني  ــة  ورثــ  21 الــــ  واوالدهــــــن 
ضد زوجته اآلسيوية لمطالبتها 
والــدهــم  سجلهما  ســيــارتــيــن  بـــرد 
قبل وفاته لها على سبيل الهدية 

كون زواجهما كان مؤقتا.
ــالـــت الــمــحــامــيــة صــديــقــة  وقـ
اآلسيوية  الزوجة  وكيلة  الموالي 
أن موكلتها كانت تعمل في إحدى 
مؤسسات رجل األعمال منذ أكثر 
مـــن 20 ســنــة، حــيــث قــــرر الــــزواج 
منها بعقد زواج مؤقت لمدة سنة 
واحدة، لكن هذا الزواج استمر 15 

سنة وحتى وفاته.
الزوجة  نظرا ألن  أنه  وقالت 
ــا الـــمـــؤقـــت،  ــ ــهـ ــ تـــــرث مــــن زواجـ ال 
ــال إال  ــمـ فــمــا كــــان مـــن رجــــل األعـ
أن اشـــتـــرى لــهــا ســيــارتــيــن خــالل 
الـــســـنـــوات الــخــمــس عـــشـــرة الــتــي 

سبيل  عــلــى  خــدمــتــه  فــي  قضتها 
ــا لـــوفـــائـــهـــا لـــه،  ــانــ ــرفــ ــة عــ ــهــــديــ الــ
أبــنــاؤه  تــوفــي وورث  عــنــدمــا  لــكــن 
ثروته،  األربع كل  وزوجاته  وبناته 
ــا، وبــــحــــثــــوا عــن  ــهــ لــــم يـــكـــتـــفـــوا بــ
من  أخذهما  وحاولوا  السيارتين 
الزوجة، وقام 6 أبناء و 17 بنتا و4 
زوجات، برفع دعوى أمام محكمة 
فيها  ذكـــروا  المستعجلة،  األمـــور 
أنــــهــــم ورثــــــــة الــــمــــرحــــوم والــــــذي 
وأشــــاروا  أبــريــل 2022،  فــي  تــوفــي 
إلـــى أنـــه كـــان يــعــانــي مــن أمـــراض 
متعددة وأنه قد لحقه ضعف في 
الذاكرة وعدم القدرة على تسيير 
المدعى  فاستغلت  شؤون حياته، 
والبدنية  الصحية  حالته  عليها 
وقامت  إدراكـــه،  وضعف  والعقلية 
وطلبوا  باسمها،  سيارتين  بقيد 
مــــن الـــمـــحـــكـــمـــة إيــــقــــاع الــحــجــز 
ــيـــن  ــارتـ ــيـ ــلــــى الـــسـ ــفـــظـــي عــ ــتـــحـ الـ
ــم  ــديـ ــقـ ــتـ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــح لـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

تـــقـــريـــر خـــبـــيـــر يـــثـــبـــت حــالــتــهــمــا 
الرسوم  عليها  المدعى  وتضمين 
والــــمــــصــــروفــــات شـــامـــلـــة أتـــعـــاب 

المحاماة.
حيثيات  في  المحكمة  وردت 

إلـــــى أن صــحــة  الـــحـــكـــم مـــشـــيـــرة 
تـــصـــرفـــات مـــــورث الــمــدعــيــن من 
ــي تـــخـــضـــع لــبــحــث  ــ ــتـ ــ األمــــــــــور الـ
موضوعي، السيما وأنه لم يعاني 
إبــرام  أيــة أمــراض تمنعه من  من 
تــصــرفــات قــانــونــيــة ســــواء بــإبــرام 
عقود البيع أو غيرها، لعدم توافر 
شروط مرض الموقت على صحة 

التصرفات.
ــكــــمــــة  كــــــمــــــا نـــــــوهـــــــت الــــمــــحــ
قانون  مــن  مــكــرر   8 الــمــادة  بنص 
الــمــرافــعــات الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة 
يــفــصــل  أن  عـــلـــى  تـــنـــص  ــي  ــ ــتـ ــ والـ
قاضي األمور المستعجلة بصفة 
بأصل  المساس  عــدم  مــع  مؤقتة 
المستعجلة  المسائل  في  الحق 
الـــتـــي يــخــشــى عــلــيــهــا مـــن فـــوات 
قانونا  المقرر  إن  وقالت  الــوقــت، 
بنص المادة 176 من ذات القانون 
على  بــنــاء  للمحكمة  »يــجــوز  أنـــه 
بتوقيع  تــأمــر  أن  الــمــدعــي  طــلــب 

الــحــجــز الــتــحــفــظــي عــلــى أمـــوال 
إذا  المدعى عليه كلها أو بعضها 
خشي المدعي ألسباب جدية من 
فرار المدعى عليه أو من تهريب 
أمــوالــه لــلــخــارج والــتــصــرف فيها 
أي  تنفيذ  تأخر  أو  بقصد عرقلة 
أو قرار يصدر بحقه«، ولما  حكم 
أمـــام  الــمــطــروحــة  األوراق  كــانــت 
لترجيح  كــافــيــة  غــيــر  الــمــحــكــمــة 
وجــهــة نــظــر أحــــد الــطــرفــيــن وال 
سيما فــي بــطــالن تــصــرف مــورث 
المدعين بنقل ملكية السيارتين 
الــمــدعــى عليها مــن عــدمــه،  إلـــى 
فـــإن الـــدعـــوى بــحــاجــة إلـــى بحث 
موضوع وهو ما يخرج عن والية 
القضاء المستعجل الذي يقضي 
وتـــقـــضـــي  األوراق،  ظــــاهــــر  مـــــن 
ــعــــدم اخــتــصــاصــهــا  الــمــحــكــمــة بــ
المدعين  وألزمت  الدعوى  بنظر 
ــالـــرســـوم والـــمـــصـــاريـــف وأتـــعـــاب  بـ

المحاماة. 

4 زوجات واأبنائهن ال� 21 يقا�صون  زوجة اأبيهم الآ�صيوية ب�صبب �صيارتين

} المحامية صديقة الموالي
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 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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مـــن أجــــل بـــنـــاء جــيــل صــحــي قـــويـــم ذي 
قـــــــدرات عــقــلــيــة وجـــســـديـــة يــســهــم فــــي بــنــاء 
الوطن علينا أن نحافظ على وعيه وصحته، 
وثقافة  تعليما  لــه  نقدم  بــأن  ذلــك  ويتحقق 
بالجانب  المجاالت ونهتم  ومعرفة في شتى 
المنتشرة  األمـــراض  من  والحماية  الصحي 
والوقاية من األمراض الوراثية المستعصية.
ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة 
ــنـــوم الـــوطـــنـــي«  ــيـ ــروع »الـــجـ ــشــ الــبــحــريــنــيــة مــ
بــإنــشــاء مـــركـــز وبـــنـــك حـــيـــوي لــيــكــون مــركــزا 
بتوفير  وذلــك  الجينات  لتحليل  متخصًصا 
للمواطن  الـــنـــووي  للحمض  بــيــانــات  قــاعــدة 
الــبــحــريــنــي، وتــســهــم قــــــراءة هــــذه الــبــيــانــات 
كبير في تحسين تشخيص  وتحليلها بشكل 
ومدى  بل  لها،  المبكر  واالكتشاف  األمــراض 
تسهم  كما  بها،  لإلصابة  األشــخــاص  قابلية 
الــوراثــيــة وتطوير  األمـــراض  مــن  الوقاية  فــي 
أدوية فعالة لعالجها، مما يساعد على توفير 
لألجيال  األمــراض  من  ووقاية  حياة صحية 

الحالية والقادمة.
أتعلمون مدى أهمية ذلك؟! معنى ذلك 
اآلن  أبــنــاؤنــا  منها  يعاني  الــتــي  األمـــراض  أن 
ــا فـــعـــاال بفضل  يـــجـــدون لــهــا لــقــاحــا وعـــالجـ

تحليل الجينوم بجهود علمائنا. 
من  باليين  على  اإلنسان  جسم  يحتوي 
الخاليا وهي البنية األساسية لجميع أعضاء 
الجسم، وكل خلية تحتوي على نواة، ويوجد 
في داخل النواة سجل كامل لجميع الصفات 
الوراثية المشفرة لهذا اإلنسان، هذا السجل 

يطلق عليه علميًا )الجينوم(. 
إلى  البحريني  الجينوم  مشروع  ويهدف 
دراسة التكوين الجيني للسكان في البحرين 
التي  الــوراثــيــة  العوامل  عــن  المزيد  لمعرفة 
ــراض  ــ تــجــعــل ســـكـــان الـــبـــحـــريـــن عـــرضـــة ألمـ
معينة. كما سيسهم المشروع في ابتكار طرق 
الجينية  التركيبة  تناسب  وأدوية  تشخيصية 
لــكــل فــــرد عــلــى حــــدة فــيــمــا يــســمــى بــالــطــب 

الشخصي.
واخيرا يأتي دور البنك الحيوي لتخزين 
ــووي  ــنــ ــيــــويــــة، كـــالـــحـــمـــض الــ الـــعـــيـــنـــات الــــحــ
وذلك  مستقباًل،  دراستها  بغرض  واألنسجة 
لــوزارة  التابع  الطبي  السلمانية  مجمع  فــي 
الصحة ليكون مركزا رائدًا في المنطقة في 
توفير منصة تفاعلية لتوفير العينات الالزمة 

إلجراء الدراسات والبحوث.
ومن شأن هذا المشروع أن يؤسس قاعدة 
بــيــانــات لــلــمــواطــنــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
أساسية  وركــيــزة  ثــريــًا  مرجعًا  ستكون  والــتــي 
دراسة  في  والعلماء  الباحثون  عليها  يعتمد 
الــمــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة والــهــيــكــلــة الــســكــانــيــة 
والـــتـــنـــبـــؤ بـــــاألمـــــراض والــــجــــائــــحــــات وحــتــى 
تشخيصية  أدوات  ابـــتـــكـــار  فـــي  الــمــســاهــمــة 
وعالجية لشريحة واسعة من األمراض التي 
تقدم  مــع  ولــكــن  مستعصية،  اآلن  تــبــدو  قــد 

العلم سيسهل فهمها والقضاء عليها.
منذ  المملكة  مستشفيات  بالفعل  بــدأت 
فترة بسحب عينات الجينوم، فعليكم جميعا 

المشاركة، ال تترددوا.

�لجينوم من �أجل غد �أف�ضل 
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 تــمــكــن الـــدكـــتـــور عــمــار آل مــحــمــود 
استشاري القرنية والمدير الطبي لمركز 
الطبي  والفريق  العيون  لجراحة  ابصار 
زراعــة  عملية  ــراء  إجـ مــن  لــه  المصاحب 
وتكللت  الجذعية  الخاليا  مــع  القرنية 
بالنجاح لمريض تعرض سابقا إلصابة 
سنوات   10 حوالي  منذ  كيميائية  بمادة 
في  لــه  تسبب  مــمــا  الــيــمــنــى،  عينيه  فــي 
الجذعية  الــخــاليــا  وكــافــة  القرنية  تلف 
إلــــى صــعــوبــة في  وأدى  بــهــا  الــمــحــيــطــة 

التئام الجروح بالقرنية.
الطبي  للخليج  عمار  الدكتور  وقال 
لزراعة  أجرى عدة عمليات  المريض  ان 
الغشاء األمنيوني خارج البحرين اال ان 

تحديد  مرحلة  إلــى  وصــل  العين  وضــع 
ــنـــظـــر( مــع  ــوء )أقــــــل مـــســـتـــويـــات الـ الــــضــ
سطح  على  دموية  وأوعية  تليفات  تكون 
العين  وضع  تقييم  وتم  المصابة  العين 
بالموجات  التصوير  تقنيات  خــالل  مــن 
أبيض  مــاء  وجـــود  وتبين  الصوتية  فــوق 
ــزء الــخــلــفــي  ــجــ ــع ســـالمـــة الــ بــالــعــيــن مــ
مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تـــم تــحــديــد إمــكــانــيــة 
إجراء عملية زراعة القرنية مع الخاليا 
الــجــذعــيــة الــمــتــحــصــل عــلــيــهــا مـــن عين 

شخص متوفى.
ومن خالل التنسيق مع أحد بنوك 
الــعــيــون الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــا بــالــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة تــــم الــتــحــضــيــر 

قرنية  على  للحصول  والعمل  للعملية 
ــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة بـــحـــيـــث تـــحـــتـــوي عــلــى  غـ
ــواد  األغــشــيــة الــمــحــيــطــة بــالــقــرنــيــة )ســ
الــعــيــن( بــاإلضــافــة إلــى جــزء مــن بياض 
إجــراء هذه  )الصلبة( كي يتسنى  العين 

العملية المعقدة. 
العملية  أن  عــمــار  الــدكــتــور  وأضـــاف 
الــعــام واستغرقت  الــتــخــديــر  تــحــت  تــمــت 
حــوالــي 4 ســاعــات تــم مــن خــاللــهــا إزالـــة 
الــتــلــيــفــات مــن ســطــح الــعــيــن واســتــبــدال 
عدسة العين الطبيعية بأخرى صناعية. 
الــقــرنــيــة المصابة  تــم اســتــبــدال  بــعــدهــا 
بأخرى سليمة وزراعة الخاليا الجذعية 
وربطها بأغشية العين بزاوية 360 درجة.

وبعدها تم بدء عالج المريض على 
فرص  لتقليل  للمناعة  مخفضة  أدويـــة 
في  والــمــســاعــدة  للقرنية  الــعــيــن  رفـــض 
تقبلها للخاليا الجذعية المزروعة بها.

ــاء  ــيـــت غـــشـ ــبـ ــثـ ــد الـــعـــمـــلـــيـــة تـ ــ ــعـ ــ  وبـ
لــمــســاعــدة   ProKera نــــوع  مـــن  امــنــيــونــي 
الخاليا السطحية على النمو وتخفيف 

االلتهابات بعد العملية.
ومن بعد العملية بحوالي 4 أسابيع 
النظر وأصبح المريض  تحسن مستوى 
عــلــى لوحة  الــحــروف  عــلــى تمييز  قــــادرا 
الفحص واليزال تحسن النظر مستمرا.

العملية  هــــذه  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
تــعــد هــي األولــــى مــن نــوعــهــا فــي مملكة 

البحرين ومن العمليات النادرة. 

لأول مرة في �لبحرين ...

نجاح عملية زر�عة �لقرنية مع �لخاليا �لجذعية 

مركز �لخليج �لطبي و�ل�ضكر 
يرحب بان�ضمام �لدكتور �أحمد �ضديقي

يسر مركز الخليج الطبي والسكر أن يعلن 
انضمام الدكتور أحمد صديقي استشاري طب 
لمتابعة  الطبي،  إلى طاقمه  العظام  وجراحة 

وتشخيص حاالت آالم العظام وإجراء جراحات 
القدم والكاحل والعمود الفقري، وعالج الركبة 

بالمنظار. 

في �ضهر �لتوعية بمخاطر �لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية.. �أطباء �لم�ضت�ضفيات �لحكومية في حو�ر لـ»�لخليج �لطبي«: 

ُتــــعــــرف األشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة بـــكـــونـــهـــا نــــوًعــــا مــــن اإلشــــعــــاع 
الــمــصــادر الصناعية،  الــشــمــس وبــعــض  الـــقـــادم مــن  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
المكان  باختالف  ويختلف  البنفسجية  فوق  األشعة  أنــواع  يتفاوت ضرر 
أو  الطويل  المدى  على  بالجلد  الضرر  إلحاق  مثل  األشعة  من  المتأثر 

العين مثال. 
وأكثر  عليهم  سنتعرف  البنفسجية  فــوق  األشعة  وضــرر  تأثير  مــدى 

في الحوار التالي مع أطباء متخصصين من مجمع السلمانية الطبي.
نبدأ حوارنا مع الدكتور أمين العوضي استشاري األمراض الجلدية 

والتناسلية بمجمع السلمانية الطبي 
ما هي األشعة فوق البنفسجية؟ وهل لها أنواع؟

األشعة فوق البنفسجية هي أحد أنواع الموجات الكهرومغناطيسية.
هذه الموجات الكهرومعناطيسية تتضمن أيضا عدة أنواع أخرى من 
الراديو  موجات  الــى  الموجي  وطولها  ترددها  على  بناء  وتقسم  األشعة 
والمايكرويف اللتان يكون التردد لهما منخفضا، واألشعة تحت الحمراء 
والضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجية، وتلك الموجات يكون ترددها 
ترددهما  يكون  اللتان  جاما  واشعة  أكــس  اشعة  أيضا  وهناك  متوسطا.  
من  اعلى  ترددها  يكون  والتي  نفسها،  البنفسجية  فــوق  واألشعة  عاليا، 
بناء  فئات  الى ثالث  أيضا  تنقسم  اكــس،  اشعة  وأقــل من  المرئي  الضوء 
على التردد: الطول الموجي: االشعة فوق البنفسجية ألف وباء وجيم. 
ونحن على سطح االرض تصلنا في الغالب الفئة ألف وباء، اما بالنسبة 
لألشعة فوق البنفسجية جيم فهي تمتص من قبل طبقة االوزون، وذلك 
األمر مهم جدا ألن الفئة جيم هي أخطر انواع االشعة فوق البنفسجية 
وامكانيتها إلحداث حروق وسرطانات في الجلد اكثر من غيرها بكثير. 

كيف تؤثر االشعة فوق البنفسجية على الجلد؟ وما أضرارها؟
والجسم  الجلد  على  فاضرارها  وبــاء  ألف  البنفسجية  فوق  االشعة 
تكون  )الــف(  الفئة  الــى  فبالنسبة  فئة،  كل  بين  نسبيا  وتختلف  عديدة 
اضرارها بشكل عام تكوين تصبغات في الجلد وتسريع شيخوخة البشرة 
المرور خالل  بإمكانها  باء(  )على عكس  ألف  البنفسجية  فوق  واالشعة 
زجاج النوافذ العادي، ولذلك يجب الحيطة من ذلك للذين يهمهم عدم 

التعرض لتلك الفئة من االشعة.
 أًما عن األشعة فوق البنفسجية )باء(، فإن أخطارها أكبر وتتضمن 
حــــروق الــشــمــس وســرطــانــات الــجــلــد وتــثــبــيــط مــنــاعــة الــجــلــد والــجــســم. 
والجدير بالذكر أن المفعول المسرطن لهذه االشعة يكون بشكل تراكمي 
التعرض للشمس تكون فرص اإلصابة  ازداد  كلما  أنه  وذلــك يعني  عــادة 

بسرطان الجلد أكبر.
هل لها فوائد؟

عــنــدمــا تستخدم  البنفسجية  فـــوق  لــألشــعــة  عــالجــيــة  فــوائــد  هــنــاك 
بجرعات معينة، وذلك على أساس العالج الضوئي الذي تقوم به بعض 
مثل  المناعية  الــجــلــد  أمــــراض  بــعــض  لــعــالج  والــعــيــادات  المستشفيات 

الصدفية. 
ولكن هذا العالج تقوم به جهات مختصة داخل جهاز معين وتحت 
تحت  العالج  بهذا  بالقيام  المريض  ينصح  وال  ومتابعة مستمرة،  رقابة 

ضوء الشمس.

هل األشعة فوق البنفسجية تؤثر على المرأة الحامل؟
لــحــدوث تصبغات في  أكــبــر  لهن خــطــرا  الــحــوامــل تسبب  الــنــســاء 
الــتــغــيــرات  الــكــلــف، وذلـــك بسبب  الــتــعــرض للشمس مــثــل  الــجــلــد مــن 
الهرمونية المصاحبة للحمل، والخطر االخر هو أن التعرض الشعة 
وذلك  الحامل،  المرأة  جسم  في  الفوليك  حمض  من  يقلل  الشمس 

الحمض يعد مهما لتكوين جهاز عصبي سليم للجنين.
ما هي نصائحكم وأهم طرق الوقاية من األشعة الفوق بنفسجية؟

مــن خـــالل ثالثة  يــكــون  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــن  الــحــمــايــة 
إجراءات: أوال: التجنب لهذه األشعة من خالل عدم الخروج في أوقات 
والثانية  11 ظهرا  الساعة  بين  يكون  األغلب  في  وذلك  الشمس،  ذروة 
مساء. وثانيا: يكون من خالل تغطية الجلد بمالبس طويلة واستخدام 

القبعات والمظالت. 
وثالثا: من خالل وضع واقي شمس ذي حماية عالية. 

الجدير بالذكر ان أغلب أنواع واقيات الشمس يقل مفعولها بعد 
ساعة ونصف إلى ساعتين من وضعها، لذلك يجب إعادة وضعها كل 

ساعة ونصف اذا احتاج الشخص الى ذلك.
ينصح دائما بالتعرض للشمس من اجل الحصول على فيتامين 
)د( هل يعتبر ذلك صحيحا؟ وما هو انسب وقت لالستفادة القصوى؟

ال ننصح أبدا كأطباء بالتعرض للشمس للحصول على فيتامين 
ــراص فــيــتــامــيــن )د(  ــ أقـ نــعــيــش فـــي وقـــت تــوجــد فــيــه  )د( فــنــحــن اآلن 
ــدا وتــغــطــي كــامــل حــاجــة الــجــســم، لــذلــك ال داعــــي للتعرض  آمــنــة جـ
الشعة الشمس وأعراضها السلبية للحصول على فيتامين، باإلمكان 

الحصول عليه بطرق اخرى افضل واكثر أمانا.

الــدكــتــور عــبــدالــحــمــيــد الــعــمــادي اخــتــصــاصــي طب 
وجراحة العيون بمجمع السلمانية الطبي

أســبــاب  ومـــا هــي  البنفسجية  فـــوق  مــا هــي األشــعــة 
خطورتها على العين؟

أشعة  مــن  ــزءا  جــ البنفسجية  ــوق  فـ األشــعــة  تعتبر 
الــطــيــف الــضــوئــي الــتــي تــصــل لــنــا مــع أشــعــة الــّشــمــس، 
ــة يتم  ــعـ ــن هــــذه األشـ ــن أن جـــــزءا كــبــيــرا مـ وبـــالـــرغـــم مـ
طبقة  وخصوصًا  العليا،  الجو  طبقات  فــي  امتصاصه 
األوزون، إاّل أّن كمية األشّعة فوق البنفسجية المتبّقية 
التي تصل إلى األرض كافية للتسّبب بآثار سلبية بعيدة 
الــمــدى عــلــى عــيــن اإلنــســان حـــال الــتــعــّرض لــهــا فــتــرات 

طويلة. 
وتترّكز هذه األشعة بشكل أكبر في أشّعة الّشمس في 

أوقات الظهيرة وتحديدًا في فصل الصيف. 
تــكــمــن خــطــورتــهــا فـــي أّن آثـــارهـــا تــمــتــد ألكـــثـــر من 
طبقة من طبقات العين، بدءًا بسطح العين الخارجي 
وتأثيرها على قرنية العين، مرورًا بعدسة العين، حيث 
اعــتــام  الــــدراســــات أن حـــوالـــي 20% مـــن حــــاالت  وجــــدت 
العدسة أو ما يعرف بالماء األبيض تحدث بسبب األثر 
وأخيرًا  العين  على  البنفسجية  فوق  لألشعة  التراكمي 

البنفسجية بأضرار  وليس آخرًا، قد تتسبب األشعة فوق 
أنــواع  بعض  تفاقم  فــي  تسهم  حيث  الــعــيــن،  شبكية  على 

ضمور الشبكية الشيخوخي الذي يصاب به كبار الّسن.
التي  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهـــم  هــي  مــا 

نتعرض لها بشكل يومي؟ 
باإلضافة  البنفسجية  فــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهــم  مــن 
إلى أشعة الّشمس وتحديدًا بين الساعة العاشرة صباحًا 
والثانية ظهرًا، تصدر األشّعة فوق البنفسجية من األفران 
فيها  العاملين  يجعل  مــا  المخابز،  فــي  الــحــرارة  العالية 

عرضة لمخاطر هذه األشّعة على وجه الخصوص. 
ــاشـــات األجـــهـــزة  ــات أن مــعــظــم شـ ــ ــّدراسـ ــ ــنــت الـ كــمــا بــّي
اإللكترونية تصدر كمية قليلة من األشعة فوق البنفسجية 
أن  مــن  وبــالــرغــم  منها،  الــصــادر  األزرق  للضوء  مصاحبة 
الموجودة  تلك  المرات من  مئات  أقل  األشّعة  تركيز هذه 
الــتــعــّرض لها ســاعــات طويلة  أن  الــّشــمــس، إال  أشــّعــة  فــي 
المدى  - على  السلبية  اآلثــار  إلــى نفس  يــؤدي  قد  يوميًا 

البعيد - لتلك القادمة من أشّعة الّشمس. 
وأخيرًا، قد تتعرض عين اإلنسان لتركيزات عالية من 
المتطاير  للشرار  التعّرض  البنفسجية عند  األشعة فوق 
أثناء الّلحام، في حال عدم لبس قناٍع واٍق من هذه األشّعة.

تعتبر تلك أهم مصادر األشعة فوق البنفسجية التي 
قد يتعرض لها اإلنسان بشكل يومي.

األشعة  أضــرار  من  العين  لحماية  نصائح  هناك  هل 
فوق البنفسجية؟

المباشرة،  الّشمس  التعّرض ألشعة  أواًل: تجّنب  نعم، 
وخــصــوصــًا فــي وقـــت الــظــهــيــرة، ثــانــيــًا : لــبــس الــنــظــارات 
عدساتها  تحتوي  والــتــي  العالية  الــجــودة  ذات  الشمسية 
العين،  عن  البنفسجية  فــوق  األشعة  لحجب  غــالف  على 
وتجنب استخدام النظارات الشمسية المجهولة المصدر 
فــي غالب األحــيــان ال  التي  الــرديــئــة  الــجــودة  ذات  أو تلك 
ــارة بـــصـــورة كــافــيــة، بـــل وفـــي بعض  تــحــجــب األشـــعـــة الـــضـ
فوق  لألشعة  أكبر  بصورة  معرضة  العين  تجعل  األحيان 

البنفسجية الضارة.
ــيــــرًا ال بـــد أن نــنــصــح كــذلــك بــتــقــلــيــل اســتــخــدام  وأخــ
استخدامها  وتقنين  اإلمــكــان  قــدر  اإللكترونية  األجــهــزة 
خصوصًا لدى األطفال، وذلك لما لها من آثار سلبية على 
لألشعة  تعريضها  خــالل  مــن  فقط  ليس  األطــفــال  عيون 
الطفل  عين  نمو  على  تأثيرها  خــالل  مــن  ولــكــن  الــضــارة 

بشكل عام.

�لدكتور �أمين �لعو�ضي:

 لالأ�ضعـة فوق �لبنف�ضجيـة �أ�ضر�ر عديدة على �لجلـد 

ولهـا فـو�ئـد عـالجيـة ت�ضتخـدم تحـت �إ�ضـر�ف طبـي

�لدكتور عبد�لحميد �لعمادي: 

تجنب �لتعر�س �لمبا�ضر لل�ضم�س وتقنين ��ضتخد�م 

�لأجهزة �لذكيـة من �أهم �لن�ضائح لحمـاية �لعيـن

مـــن أجــــل بـــنـــاء جــيــل صــحــي قـــويـــم ذي 
قـــــــدرات عــقــلــيــة وجـــســـديـــة يــســهــم فــــي بــنــاء 
الوطن علينا أن نحافظ على وعيه وصحته، 
وثقافة  تعليما  لــه  نقدم  بــأن  ذلــك  ويتحقق 
بالجانب  المجاالت ونهتم  ومعرفة في شتى 
المنتشرة  األمـــراض  من  والحماية  الصحي 
والوقاية من األمراض الوراثية المستعصية.
ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة 
ــنـــوم الـــوطـــنـــي«  ــيـ ــروع »الـــجـ ــشــ الــبــحــريــنــيــة مــ
بــإنــشــاء مـــركـــز وبـــنـــك حـــيـــوي لــيــكــون مــركــزا 
بتوفير  وذلــك  الجينات  لتحليل  متخصًصا 
للمواطن  الـــنـــووي  للحمض  بــيــانــات  قــاعــدة 
الــبــحــريــنــي، وتــســهــم قــــــراءة هــــذه الــبــيــانــات 
كبير في تحسين تشخيص  وتحليلها بشكل 
ومدى  بل  لها،  المبكر  واالكتشاف  األمــراض 
تسهم  كما  بها،  لإلصابة  األشــخــاص  قابلية 
الــوراثــيــة وتطوير  األمـــراض  مــن  الوقاية  فــي 
أدوية فعالة لعالجها، مما يساعد على توفير 
لألجيال  األمــراض  من  ووقاية  حياة صحية 

الحالية والقادمة.
أتعلمون مدى أهمية ذلك؟! معنى ذلك 
اآلن  أبــنــاؤنــا  منها  يعاني  الــتــي  األمـــراض  أن 
ــا فـــعـــاال بفضل  يـــجـــدون لــهــا لــقــاحــا وعـــالجـ

تحليل الجينوم بجهود علمائنا. 
من  باليين  على  اإلنسان  جسم  يحتوي 
الخاليا وهي البنية األساسية لجميع أعضاء 
الجسم، وكل خلية تحتوي على نواة، ويوجد 
في داخل النواة سجل كامل لجميع الصفات 
الوراثية المشفرة لهذا اإلنسان، هذا السجل 

يطلق عليه علميًا )الجينوم(. 
إلى  البحريني  الجينوم  مشروع  ويهدف 
دراسة التكوين الجيني للسكان في البحرين 
التي  الــوراثــيــة  العوامل  عــن  المزيد  لمعرفة 
ــراض  ــ تــجــعــل ســـكـــان الـــبـــحـــريـــن عـــرضـــة ألمـ
معينة. كما سيسهم المشروع في ابتكار طرق 
الجينية  التركيبة  تناسب  وأدوية  تشخيصية 
لــكــل فــــرد عــلــى حــــدة فــيــمــا يــســمــى بــالــطــب 

الشخصي.
واخيرا يأتي دور البنك الحيوي لتخزين 
ــووي  ــنــ ــيــــويــــة، كـــالـــحـــمـــض الــ الـــعـــيـــنـــات الــــحــ
وذلك  مستقباًل،  دراستها  بغرض  واألنسجة 
لــوزارة  التابع  الطبي  السلمانية  مجمع  فــي 
الصحة ليكون مركزا رائدًا في المنطقة في 
توفير منصة تفاعلية لتوفير العينات الالزمة 

إلجراء الدراسات والبحوث.
ومن شأن هذا المشروع أن يؤسس قاعدة 
بــيــانــات لــلــمــواطــنــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
أساسية  وركــيــزة  ثــريــًا  مرجعًا  ستكون  والــتــي 
دراسة  في  والعلماء  الباحثون  عليها  يعتمد 
الــمــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة والــهــيــكــلــة الــســكــانــيــة 
والـــتـــنـــبـــؤ بـــــاألمـــــراض والــــجــــائــــحــــات وحــتــى 
تشخيصية  أدوات  ابـــتـــكـــار  فـــي  الــمــســاهــمــة 
وعالجية لشريحة واسعة من األمراض التي 
تقدم  مــع  ولــكــن  مستعصية،  اآلن  تــبــدو  قــد 

العلم سيسهل فهمها والقضاء عليها.
منذ  المملكة  مستشفيات  بالفعل  بــدأت 
فترة بسحب عينات الجينوم، فعليكم جميعا 

المشاركة، ال تترددوا.

�لجينوم من �أجل غد �أف�ضل 

العدد )16188( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 20 ذو الحجة 1443هـ - 19 يوليو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم في الصحة

14

 تــمــكــن الـــدكـــتـــور عــمــار آل مــحــمــود 
استشاري القرنية والمدير الطبي لمركز 
الطبي  والفريق  العيون  لجراحة  ابصار 
زراعــة  عملية  ــراء  إجـ مــن  لــه  المصاحب 
وتكللت  الجذعية  الخاليا  مــع  القرنية 
بالنجاح لمريض تعرض سابقا إلصابة 
سنوات   10 حوالي  منذ  كيميائية  بمادة 
في  لــه  تسبب  مــمــا  الــيــمــنــى،  عينيه  فــي 
الجذعية  الــخــاليــا  وكــافــة  القرنية  تلف 
إلــــى صــعــوبــة في  وأدى  بــهــا  الــمــحــيــطــة 

التئام الجروح بالقرنية.
الطبي  للخليج  عمار  الدكتور  وقال 
لزراعة  أجرى عدة عمليات  المريض  ان 
الغشاء األمنيوني خارج البحرين اال ان 

تحديد  مرحلة  إلــى  وصــل  العين  وضــع 
ــنـــظـــر( مــع  ــوء )أقــــــل مـــســـتـــويـــات الـ الــــضــ
سطح  على  دموية  وأوعية  تليفات  تكون 
العين  وضع  تقييم  وتم  المصابة  العين 
بالموجات  التصوير  تقنيات  خــالل  مــن 
أبيض  مــاء  وجـــود  وتبين  الصوتية  فــوق 
ــزء الــخــلــفــي  ــجــ ــع ســـالمـــة الــ بــالــعــيــن مــ
مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تـــم تــحــديــد إمــكــانــيــة 
إجراء عملية زراعة القرنية مع الخاليا 
الــجــذعــيــة الــمــتــحــصــل عــلــيــهــا مـــن عين 

شخص متوفى.
ومن خالل التنسيق مع أحد بنوك 
الــعــيــون الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــا بــالــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة تــــم الــتــحــضــيــر 

قرنية  على  للحصول  والعمل  للعملية 
ــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة بـــحـــيـــث تـــحـــتـــوي عــلــى  غـ
ــواد  األغــشــيــة الــمــحــيــطــة بــالــقــرنــيــة )ســ
الــعــيــن( بــاإلضــافــة إلــى جــزء مــن بياض 
إجــراء هذه  )الصلبة( كي يتسنى  العين 

العملية المعقدة. 
العملية  أن  عــمــار  الــدكــتــور  وأضـــاف 
الــعــام واستغرقت  الــتــخــديــر  تــحــت  تــمــت 
حــوالــي 4 ســاعــات تــم مــن خــاللــهــا إزالـــة 
الــتــلــيــفــات مــن ســطــح الــعــيــن واســتــبــدال 
عدسة العين الطبيعية بأخرى صناعية. 
الــقــرنــيــة المصابة  تــم اســتــبــدال  بــعــدهــا 
بأخرى سليمة وزراعة الخاليا الجذعية 
وربطها بأغشية العين بزاوية 360 درجة.

وبعدها تم بدء عالج المريض على 
فرص  لتقليل  للمناعة  مخفضة  أدويـــة 
في  والــمــســاعــدة  للقرنية  الــعــيــن  رفـــض 
تقبلها للخاليا الجذعية المزروعة بها.

ــاء  ــيـــت غـــشـ ــبـ ــثـ ــد الـــعـــمـــلـــيـــة تـ ــ ــعـ ــ  وبـ
لــمــســاعــدة   ProKera نــــوع  مـــن  امــنــيــونــي 
الخاليا السطحية على النمو وتخفيف 

االلتهابات بعد العملية.
ومن بعد العملية بحوالي 4 أسابيع 
النظر وأصبح المريض  تحسن مستوى 
عــلــى لوحة  الــحــروف  عــلــى تمييز  قــــادرا 
الفحص واليزال تحسن النظر مستمرا.
العملية  هــــذه  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
تــعــد هــي األولــــى مــن نــوعــهــا فــي مملكة 

البحرين ومن العمليات النادرة. 

لأول مرة في �لبحرين ...

نجاح عملية زر�عة �لقرنية مع �لخاليا �لجذعية 

مركز �لخليج �لطبي و�ل�ضكر 
يرحب بان�ضمام �لدكتور �أحمد �ضديقي

يسر مركز الخليج الطبي والسكر أن يعلن 
انضمام الدكتور أحمد صديقي استشاري طب 
لمتابعة  الطبي،  إلى طاقمه  العظام  وجراحة 

وتشخيص حاالت آالم العظام وإجراء جراحات 
القدم والكاحل والعمود الفقري، وعالج الركبة 

بالمنظار. 

في �ضهر �لتوعية بمخاطر �لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية.. �أطباء �لم�ضت�ضفيات �لحكومية في حو�ر لـ»�لخليج �لطبي«: 

ُتــــعــــرف األشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة بـــكـــونـــهـــا نــــوًعــــا مــــن اإلشــــعــــاع 
الــمــصــادر الصناعية،  الــشــمــس وبــعــض  الـــقـــادم مــن  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
المكان  باختالف  ويختلف  البنفسجية  فوق  األشعة  أنــواع  يتفاوت ضرر 
أو  الطويل  المدى  على  بالجلد  الضرر  إلحاق  مثل  األشعة  من  المتأثر 

العين مثال. 
وأكثر  عليهم  سنتعرف  البنفسجية  فــوق  األشعة  وضــرر  تأثير  مــدى 

في الحوار التالي مع أطباء متخصصين من مجمع السلمانية الطبي.
نبدأ حوارنا مع الدكتور أمين العوضي استشاري األمراض الجلدية 

والتناسلية بمجمع السلمانية الطبي 
ما هي األشعة فوق البنفسجية؟ وهل لها أنواع؟

األشعة فوق البنفسجية هي أحد أنواع الموجات الكهرومغناطيسية.
هذه الموجات الكهرومعناطيسية تتضمن أيضا عدة أنواع أخرى من 
الراديو  موجات  الــى  الموجي  وطولها  ترددها  على  بناء  وتقسم  األشعة 
والمايكرويف اللتان يكون التردد لهما منخفضا، واألشعة تحت الحمراء 
والضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجية، وتلك الموجات يكون ترددها 
ترددهما  يكون  اللتان  جاما  واشعة  أكــس  اشعة  أيضا  وهناك  متوسطا.  
من  اعلى  ترددها  يكون  والتي  نفسها،  البنفسجية  فــوق  واألشعة  عاليا، 
بناء  فئات  الى ثالث  أيضا  تنقسم  اكــس،  اشعة  وأقــل من  المرئي  الضوء 
على التردد: الطول الموجي: االشعة فوق البنفسجية ألف وباء وجيم. 
ونحن على سطح االرض تصلنا في الغالب الفئة ألف وباء، اما بالنسبة 
لألشعة فوق البنفسجية جيم فهي تمتص من قبل طبقة االوزون، وذلك 
األمر مهم جدا ألن الفئة جيم هي أخطر انواع االشعة فوق البنفسجية 
وامكانيتها إلحداث حروق وسرطانات في الجلد اكثر من غيرها بكثير. 

كيف تؤثر االشعة فوق البنفسجية على الجلد؟ وما أضرارها؟
والجسم  الجلد  على  فاضرارها  وبــاء  ألف  البنفسجية  فوق  االشعة 
تكون  )الــف(  الفئة  الــى  فبالنسبة  فئة،  كل  بين  نسبيا  وتختلف  عديدة 
اضرارها بشكل عام تكوين تصبغات في الجلد وتسريع شيخوخة البشرة 
المرور خالل  بإمكانها  باء(  )على عكس  ألف  البنفسجية  فوق  واالشعة 
زجاج النوافذ العادي، ولذلك يجب الحيطة من ذلك للذين يهمهم عدم 

التعرض لتلك الفئة من االشعة.
 أًما عن األشعة فوق البنفسجية )باء(، فإن أخطارها أكبر وتتضمن 
حــــروق الــشــمــس وســرطــانــات الــجــلــد وتــثــبــيــط مــنــاعــة الــجــلــد والــجــســم. 
والجدير بالذكر أن المفعول المسرطن لهذه االشعة يكون بشكل تراكمي 
التعرض للشمس تكون فرص اإلصابة  ازداد  كلما  أنه  وذلــك يعني  عــادة 

بسرطان الجلد أكبر.
هل لها فوائد؟

عــنــدمــا تستخدم  البنفسجية  فـــوق  لــألشــعــة  عــالجــيــة  فــوائــد  هــنــاك 
بجرعات معينة، وذلك على أساس العالج الضوئي الذي تقوم به بعض 
مثل  المناعية  الــجــلــد  أمــــراض  بــعــض  لــعــالج  والــعــيــادات  المستشفيات 

الصدفية. 
ولكن هذا العالج تقوم به جهات مختصة داخل جهاز معين وتحت 
تحت  العالج  بهذا  بالقيام  المريض  ينصح  وال  ومتابعة مستمرة،  رقابة 

ضوء الشمس.

هل األشعة فوق البنفسجية تؤثر على المرأة الحامل؟
لــحــدوث تصبغات في  أكــبــر  لهن خــطــرا  الــحــوامــل تسبب  الــنــســاء 
الــتــغــيــرات  الــكــلــف، وذلـــك بسبب  الــتــعــرض للشمس مــثــل  الــجــلــد مــن 
الهرمونية المصاحبة للحمل، والخطر االخر هو أن التعرض الشعة 
وذلك  الحامل،  المرأة  جسم  في  الفوليك  حمض  من  يقلل  الشمس 

الحمض يعد مهما لتكوين جهاز عصبي سليم للجنين.
ما هي نصائحكم وأهم طرق الوقاية من األشعة الفوق بنفسجية؟

مــن خـــالل ثالثة  يــكــون  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــن  الــحــمــايــة 
إجراءات: أوال: التجنب لهذه األشعة من خالل عدم الخروج في أوقات 
والثانية  11 ظهرا  الساعة  بين  يكون  األغلب  في  وذلك  الشمس،  ذروة 
مساء. وثانيا: يكون من خالل تغطية الجلد بمالبس طويلة واستخدام 

القبعات والمظالت. 
وثالثا: من خالل وضع واقي شمس ذي حماية عالية. 

الجدير بالذكر ان أغلب أنواع واقيات الشمس يقل مفعولها بعد 
ساعة ونصف إلى ساعتين من وضعها، لذلك يجب إعادة وضعها كل 

ساعة ونصف اذا احتاج الشخص الى ذلك.
ينصح دائما بالتعرض للشمس من اجل الحصول على فيتامين 
)د( هل يعتبر ذلك صحيحا؟ وما هو انسب وقت لالستفادة القصوى؟

ال ننصح أبدا كأطباء بالتعرض للشمس للحصول على فيتامين 
ــراص فــيــتــامــيــن )د(  ــ أقـ نــعــيــش فـــي وقـــت تــوجــد فــيــه  )د( فــنــحــن اآلن 
ــدا وتــغــطــي كــامــل حــاجــة الــجــســم، لــذلــك ال داعــــي للتعرض  آمــنــة جـ
الشعة الشمس وأعراضها السلبية للحصول على فيتامين، باإلمكان 

الحصول عليه بطرق اخرى افضل واكثر أمانا.

الــدكــتــور عــبــدالــحــمــيــد الــعــمــادي اخــتــصــاصــي طب 
وجراحة العيون بمجمع السلمانية الطبي

أســبــاب  ومـــا هــي  البنفسجية  فـــوق  مــا هــي األشــعــة 
خطورتها على العين؟

أشعة  مــن  ــزءا  جــ البنفسجية  ــوق  فـ األشــعــة  تعتبر 
الــطــيــف الــضــوئــي الــتــي تــصــل لــنــا مــع أشــعــة الــّشــمــس، 
ــة يتم  ــعـ ــن هــــذه األشـ ــن أن جـــــزءا كــبــيــرا مـ وبـــالـــرغـــم مـ
طبقة  وخصوصًا  العليا،  الجو  طبقات  فــي  امتصاصه 
األوزون، إاّل أّن كمية األشّعة فوق البنفسجية المتبّقية 
التي تصل إلى األرض كافية للتسّبب بآثار سلبية بعيدة 
الــمــدى عــلــى عــيــن اإلنــســان حـــال الــتــعــّرض لــهــا فــتــرات 

طويلة. 
وتترّكز هذه األشعة بشكل أكبر في أشّعة الّشمس في 

أوقات الظهيرة وتحديدًا في فصل الصيف. 
تــكــمــن خــطــورتــهــا فـــي أّن آثـــارهـــا تــمــتــد ألكـــثـــر من 
طبقة من طبقات العين، بدءًا بسطح العين الخارجي 
وتأثيرها على قرنية العين، مرورًا بعدسة العين، حيث 
اعــتــام  الــــدراســــات أن حـــوالـــي 20% مـــن حــــاالت  وجــــدت 
العدسة أو ما يعرف بالماء األبيض تحدث بسبب األثر 
وأخيرًا  العين  على  البنفسجية  فوق  لألشعة  التراكمي 

البنفسجية بأضرار  وليس آخرًا، قد تتسبب األشعة فوق 
أنــواع  بعض  تفاقم  فــي  تسهم  حيث  الــعــيــن،  شبكية  على 

ضمور الشبكية الشيخوخي الذي يصاب به كبار الّسن.
التي  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهـــم  هــي  مــا 

نتعرض لها بشكل يومي؟ 
باإلضافة  البنفسجية  فــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهــم  مــن 
إلى أشعة الّشمس وتحديدًا بين الساعة العاشرة صباحًا 
والثانية ظهرًا، تصدر األشّعة فوق البنفسجية من األفران 
فيها  العاملين  يجعل  مــا  المخابز،  فــي  الــحــرارة  العالية 

عرضة لمخاطر هذه األشّعة على وجه الخصوص. 
ــاشـــات األجـــهـــزة  ــات أن مــعــظــم شـ ــ ــّدراسـ ــ كــمــا بــّيــنــت الـ
اإللكترونية تصدر كمية قليلة من األشعة فوق البنفسجية 
أن  مــن  وبــالــرغــم  منها،  الــصــادر  األزرق  للضوء  مصاحبة 
الموجودة  تلك  المرات من  مئات  أقل  األشّعة  تركيز هذه 
الــتــعــّرض لها ســاعــات طويلة  أن  الــّشــمــس، إال  أشــّعــة  فــي 
المدى  - على  السلبية  اآلثــار  إلــى نفس  يــؤدي  قد  يوميًا 

البعيد - لتلك القادمة من أشّعة الّشمس. 
وأخيرًا، قد تتعرض عين اإلنسان لتركيزات عالية من 
المتطاير  للشرار  التعّرض  البنفسجية عند  األشعة فوق 
أثناء الّلحام، في حال عدم لبس قناٍع واٍق من هذه األشّعة.

تعتبر تلك أهم مصادر األشعة فوق البنفسجية التي 
قد يتعرض لها اإلنسان بشكل يومي.

األشعة  أضــرار  من  العين  لحماية  نصائح  هناك  هل 
فوق البنفسجية؟

المباشرة،  الّشمس  التعّرض ألشعة  أواًل: تجّنب  نعم، 
وخــصــوصــًا فــي وقـــت الــظــهــيــرة، ثــانــيــًا : لــبــس الــنــظــارات 
عدساتها  تحتوي  والــتــي  العالية  الــجــودة  ذات  الشمسية 
العين،  عن  البنفسجية  فــوق  األشعة  لحجب  غــالف  على 
وتجنب استخدام النظارات الشمسية المجهولة المصدر 
فــي غالب األحــيــان ال  التي  الــرديــئــة  الــجــودة  ذات  أو تلك 
ــارة بـــصـــورة كــافــيــة، بـــل وفـــي بعض  تــحــجــب األشـــعـــة الـــضـ
فوق  لألشعة  أكبر  بصورة  معرضة  العين  تجعل  األحيان 

البنفسجية الضارة.
ــيــــرًا ال بـــد أن نــنــصــح كــذلــك بــتــقــلــيــل اســتــخــدام  وأخــ
استخدامها  وتقنين  اإلمــكــان  قــدر  اإللكترونية  األجــهــزة 
خصوصًا لدى األطفال، وذلك لما لها من آثار سلبية على 
لألشعة  تعريضها  خــالل  مــن  فقط  ليس  األطــفــال  عيون 
الطفل  عين  نمو  على  تأثيرها  خــالل  مــن  ولــكــن  الــضــارة 

بشكل عام.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe
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IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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مـــن أجــــل بـــنـــاء جــيــل صــحــي قـــويـــم ذي 
قـــــــدرات عــقــلــيــة وجـــســـديـــة يــســهــم فــــي بــنــاء 
الوطن علينا أن نحافظ على وعيه وصحته، 
وثقافة  تعليما  لــه  نقدم  بــأن  ذلــك  ويتحقق 
بالجانب  المجاالت ونهتم  ومعرفة في شتى 
المنتشرة  األمـــراض  من  والحماية  الصحي 
والوقاية من األمراض الوراثية المستعصية.

ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة 
ــنـــوم الـــوطـــنـــي«  ــيـ ــروع »الـــجـ ــشــ الــبــحــريــنــيــة مــ
بــإنــشــاء مـــركـــز وبـــنـــك حـــيـــوي لــيــكــون مــركــزا 
بتوفير  وذلــك  الجينات  لتحليل  متخصًصا 
للمواطن  الـــنـــووي  للحمض  بــيــانــات  قــاعــدة 
الــبــحــريــنــي، وتــســهــم قــــــراءة هــــذه الــبــيــانــات 
كبير في تحسين تشخيص  وتحليلها بشكل 
ومدى  بل  لها،  المبكر  واالكتشاف  األمــراض 
تسهم  كما  بها،  لإلصابة  األشــخــاص  قابلية 
الــوراثــيــة وتطوير  األمـــراض  مــن  الوقاية  فــي 
أدوية فعالة لعالجها، مما يساعد على توفير 
لألجيال  األمــراض  من  ووقاية  حياة صحية 

الحالية والقادمة.
أتعلمون مدى أهمية ذلك؟! معنى ذلك 
اآلن  أبــنــاؤنــا  منها  يعاني  الــتــي  األمـــراض  أن 
ــا فـــعـــاال بفضل  يـــجـــدون لــهــا لــقــاحــا وعـــالجـ

تحليل الجينوم بجهود علمائنا. 
من  باليين  على  اإلنسان  جسم  يحتوي 
الخاليا وهي البنية األساسية لجميع أعضاء 
الجسم، وكل خلية تحتوي على نواة، ويوجد 
في داخل النواة سجل كامل لجميع الصفات 
الوراثية المشفرة لهذا اإلنسان، هذا السجل 

يطلق عليه علميًا )الجينوم(. 
إلى  البحريني  الجينوم  مشروع  ويهدف 
دراسة التكوين الجيني للسكان في البحرين 
التي  الــوراثــيــة  العوامل  عــن  المزيد  لمعرفة 
ــراض  ــ تــجــعــل ســـكـــان الـــبـــحـــريـــن عـــرضـــة ألمـ
معينة. كما سيسهم المشروع في ابتكار طرق 
الجينية  التركيبة  تناسب  وأدوية  تشخيصية 
لــكــل فــــرد عــلــى حــــدة فــيــمــا يــســمــى بــالــطــب 

الشخصي.
واخيرا يأتي دور البنك الحيوي لتخزين 
ــووي  ــنــ ــيــــويــــة، كـــالـــحـــمـــض الــ الـــعـــيـــنـــات الــــحــ
وذلك  مستقباًل،  دراستها  بغرض  واألنسجة 
لــوزارة  التابع  الطبي  السلمانية  مجمع  فــي 
الصحة ليكون مركزا رائدًا في المنطقة في 
توفير منصة تفاعلية لتوفير العينات الالزمة 

إلجراء الدراسات والبحوث.
ومن شأن هذا المشروع أن يؤسس قاعدة 
بــيــانــات لــلــمــواطــنــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
أساسية  وركــيــزة  ثــريــًا  مرجعًا  ستكون  والــتــي 
دراسة  في  والعلماء  الباحثون  عليها  يعتمد 
الــمــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة والــهــيــكــلــة الــســكــانــيــة 
والـــتـــنـــبـــؤ بـــــاألمـــــراض والــــجــــائــــحــــات وحــتــى 
تشخيصية  أدوات  ابـــتـــكـــار  فـــي  الــمــســاهــمــة 
وعالجية لشريحة واسعة من األمراض التي 
تقدم  مــع  ولــكــن  مستعصية،  اآلن  تــبــدو  قــد 

العلم سيسهل فهمها والقضاء عليها.
منذ  المملكة  مستشفيات  بالفعل  بــدأت 
فترة بسحب عينات الجينوم، فعليكم جميعا 

المشاركة، ال تترددوا.

�لجينوم من �أجل غد �أف�ضل 

العدد )16188( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 20 ذو الحجة 1443هـ - 19 يوليو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم في الصحة

14

 تــمــكــن الـــدكـــتـــور عــمــار آل مــحــمــود 
استشاري القرنية والمدير الطبي لمركز 
الطبي  والفريق  العيون  لجراحة  ابصار 
زراعــة  عملية  ــراء  إجـ مــن  لــه  المصاحب 
وتكللت  الجذعية  الخاليا  مــع  القرنية 
بالنجاح لمريض تعرض سابقا إلصابة 
سنوات   10 حوالي  منذ  كيميائية  بمادة 
في  لــه  تسبب  مــمــا  الــيــمــنــى،  عينيه  فــي 
الجذعية  الــخــاليــا  وكــافــة  القرنية  تلف 
إلــــى صــعــوبــة في  وأدى  بــهــا  الــمــحــيــطــة 

التئام الجروح بالقرنية.
الطبي  للخليج  عمار  الدكتور  وقال 
لزراعة  أجرى عدة عمليات  المريض  ان 
الغشاء األمنيوني خارج البحرين اال ان 

تحديد  مرحلة  إلــى  وصــل  العين  وضــع 
ــنـــظـــر( مــع  ــوء )أقــــــل مـــســـتـــويـــات الـ الــــضــ
سطح  على  دموية  وأوعية  تليفات  تكون 
العين  وضع  تقييم  وتم  المصابة  العين 
بالموجات  التصوير  تقنيات  خــالل  مــن 
أبيض  مــاء  وجـــود  وتبين  الصوتية  فــوق 
ــزء الــخــلــفــي  ــجــ ــع ســـالمـــة الــ بــالــعــيــن مــ
مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تـــم تــحــديــد إمــكــانــيــة 
إجراء عملية زراعة القرنية مع الخاليا 
الــجــذعــيــة الــمــتــحــصــل عــلــيــهــا مـــن عين 

شخص متوفى.
ومن خالل التنسيق مع أحد بنوك 
الــعــيــون الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــا بــالــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة تــــم الــتــحــضــيــر 

قرنية  على  للحصول  والعمل  للعملية 
ــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة بـــحـــيـــث تـــحـــتـــوي عــلــى  غـ
ــواد  األغــشــيــة الــمــحــيــطــة بــالــقــرنــيــة )ســ
الــعــيــن( بــاإلضــافــة إلــى جــزء مــن بياض 
إجــراء هذه  )الصلبة( كي يتسنى  العين 

العملية المعقدة. 
العملية  أن  عــمــار  الــدكــتــور  وأضـــاف 
الــعــام واستغرقت  الــتــخــديــر  تــحــت  تــمــت 
حــوالــي 4 ســاعــات تــم مــن خــاللــهــا إزالـــة 
الــتــلــيــفــات مــن ســطــح الــعــيــن واســتــبــدال 
عدسة العين الطبيعية بأخرى صناعية. 
الــقــرنــيــة المصابة  تــم اســتــبــدال  بــعــدهــا 
بأخرى سليمة وزراعة الخاليا الجذعية 
وربطها بأغشية العين بزاوية 360 درجة.

وبعدها تم بدء عالج المريض على 
فرص  لتقليل  للمناعة  مخفضة  أدويـــة 
في  والــمــســاعــدة  للقرنية  الــعــيــن  رفـــض 
تقبلها للخاليا الجذعية المزروعة بها.

ــاء  ــيـــت غـــشـ ــبـ ــثـ ــد الـــعـــمـــلـــيـــة تـ ــ ــعـ ــ  وبـ
لــمــســاعــدة   ProKera نــــوع  مـــن  امــنــيــونــي 
الخاليا السطحية على النمو وتخفيف 

االلتهابات بعد العملية.
ومن بعد العملية بحوالي 4 أسابيع 
النظر وأصبح المريض  تحسن مستوى 
عــلــى لوحة  الــحــروف  عــلــى تمييز  قــــادرا 
الفحص واليزال تحسن النظر مستمرا.
العملية  هــــذه  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
تــعــد هــي األولــــى مــن نــوعــهــا فــي مملكة 

البحرين ومن العمليات النادرة. 

لأول مرة في �لبحرين ...

نجاح عملية زر�عة �لقرنية مع �لخاليا �لجذعية 

مركز �لخليج �لطبي و�ل�ضكر 
يرحب بان�ضمام �لدكتور �أحمد �ضديقي

يسر مركز الخليج الطبي والسكر أن يعلن 
انضمام الدكتور أحمد صديقي استشاري طب 
لمتابعة  الطبي،  إلى طاقمه  العظام  وجراحة 

وتشخيص حاالت آالم العظام وإجراء جراحات 
القدم والكاحل والعمود الفقري، وعالج الركبة 

بالمنظار. 

في �ضهر �لتوعية بمخاطر �لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية.. �أطباء �لم�ضت�ضفيات �لحكومية في حو�ر لـ»�لخليج �لطبي«: 

ُتــــعــــرف األشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة بـــكـــونـــهـــا نــــوًعــــا مــــن اإلشــــعــــاع 
الــمــصــادر الصناعية،  الــشــمــس وبــعــض  الـــقـــادم مــن  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
المكان  باختالف  ويختلف  البنفسجية  فوق  األشعة  أنــواع  يتفاوت ضرر 
أو  الطويل  المدى  على  بالجلد  الضرر  إلحاق  مثل  األشعة  من  المتأثر 

العين مثال. 
وأكثر  عليهم  سنتعرف  البنفسجية  فــوق  األشعة  وضــرر  تأثير  مــدى 

في الحوار التالي مع أطباء متخصصين من مجمع السلمانية الطبي.
نبدأ حوارنا مع الدكتور أمين العوضي استشاري األمراض الجلدية 

والتناسلية بمجمع السلمانية الطبي 
ما هي األشعة فوق البنفسجية؟ وهل لها أنواع؟

األشعة فوق البنفسجية هي أحد أنواع الموجات الكهرومغناطيسية.
هذه الموجات الكهرومعناطيسية تتضمن أيضا عدة أنواع أخرى من 
الراديو  موجات  الــى  الموجي  وطولها  ترددها  على  بناء  وتقسم  األشعة 
والمايكرويف اللتان يكون التردد لهما منخفضا، واألشعة تحت الحمراء 
والضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجية، وتلك الموجات يكون ترددها 
ترددهما  يكون  اللتان  جاما  واشعة  أكــس  اشعة  أيضا  وهناك  متوسطا.  
من  اعلى  ترددها  يكون  والتي  نفسها،  البنفسجية  فــوق  واألشعة  عاليا، 
بناء  فئات  الى ثالث  أيضا  تنقسم  اكــس،  اشعة  وأقــل من  المرئي  الضوء 
على التردد: الطول الموجي: االشعة فوق البنفسجية ألف وباء وجيم. 
ونحن على سطح االرض تصلنا في الغالب الفئة ألف وباء، اما بالنسبة 
لألشعة فوق البنفسجية جيم فهي تمتص من قبل طبقة االوزون، وذلك 
األمر مهم جدا ألن الفئة جيم هي أخطر انواع االشعة فوق البنفسجية 
وامكانيتها إلحداث حروق وسرطانات في الجلد اكثر من غيرها بكثير. 

كيف تؤثر االشعة فوق البنفسجية على الجلد؟ وما أضرارها؟
والجسم  الجلد  على  فاضرارها  وبــاء  ألف  البنفسجية  فوق  االشعة 
تكون  )الــف(  الفئة  الــى  فبالنسبة  فئة،  كل  بين  نسبيا  وتختلف  عديدة 
اضرارها بشكل عام تكوين تصبغات في الجلد وتسريع شيخوخة البشرة 
المرور خالل  بإمكانها  باء(  )على عكس  ألف  البنفسجية  فوق  واالشعة 
زجاج النوافذ العادي، ولذلك يجب الحيطة من ذلك للذين يهمهم عدم 

التعرض لتلك الفئة من االشعة.
 أًما عن األشعة فوق البنفسجية )باء(، فإن أخطارها أكبر وتتضمن 
حــــروق الــشــمــس وســرطــانــات الــجــلــد وتــثــبــيــط مــنــاعــة الــجــلــد والــجــســم. 
والجدير بالذكر أن المفعول المسرطن لهذه االشعة يكون بشكل تراكمي 
التعرض للشمس تكون فرص اإلصابة  ازداد  كلما  أنه  وذلــك يعني  عــادة 

بسرطان الجلد أكبر.
هل لها فوائد؟

عــنــدمــا تستخدم  البنفسجية  فـــوق  لــألشــعــة  عــالجــيــة  فــوائــد  هــنــاك 
بجرعات معينة، وذلك على أساس العالج الضوئي الذي تقوم به بعض 
مثل  المناعية  الــجــلــد  أمــــراض  بــعــض  لــعــالج  والــعــيــادات  المستشفيات 

الصدفية. 
ولكن هذا العالج تقوم به جهات مختصة داخل جهاز معين وتحت 
تحت  العالج  بهذا  بالقيام  المريض  ينصح  وال  ومتابعة مستمرة،  رقابة 

ضوء الشمس.

هل األشعة فوق البنفسجية تؤثر على المرأة الحامل؟
لــحــدوث تصبغات في  أكــبــر  لهن خــطــرا  الــحــوامــل تسبب  الــنــســاء 
الــتــغــيــرات  الــكــلــف، وذلـــك بسبب  الــتــعــرض للشمس مــثــل  الــجــلــد مــن 
الهرمونية المصاحبة للحمل، والخطر االخر هو أن التعرض الشعة 
وذلك  الحامل،  المرأة  جسم  في  الفوليك  حمض  من  يقلل  الشمس 

الحمض يعد مهما لتكوين جهاز عصبي سليم للجنين.
ما هي نصائحكم وأهم طرق الوقاية من األشعة الفوق بنفسجية؟
مــن خـــالل ثالثة  يــكــون  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــن  الــحــمــايــة 
إجراءات: أوال: التجنب لهذه األشعة من خالل عدم الخروج في أوقات 
والثانية  11 ظهرا  الساعة  بين  يكون  األغلب  في  وذلك  الشمس،  ذروة 
مساء. وثانيا: يكون من خالل تغطية الجلد بمالبس طويلة واستخدام 

القبعات والمظالت. 
وثالثا: من خالل وضع واقي شمس ذي حماية عالية. 

الجدير بالذكر ان أغلب أنواع واقيات الشمس يقل مفعولها بعد 
ساعة ونصف إلى ساعتين من وضعها، لذلك يجب إعادة وضعها كل 

ساعة ونصف اذا احتاج الشخص الى ذلك.
ينصح دائما بالتعرض للشمس من اجل الحصول على فيتامين 
)د( هل يعتبر ذلك صحيحا؟ وما هو انسب وقت لالستفادة القصوى؟
ال ننصح أبدا كأطباء بالتعرض للشمس للحصول على فيتامين 
ــراص فــيــتــامــيــن )د(  ــ أقـ نــعــيــش فـــي وقـــت تــوجــد فــيــه  )د( فــنــحــن اآلن 
ــدا وتــغــطــي كــامــل حــاجــة الــجــســم، لــذلــك ال داعــــي للتعرض  آمــنــة جـ
الشعة الشمس وأعراضها السلبية للحصول على فيتامين، باإلمكان 

الحصول عليه بطرق اخرى افضل واكثر أمانا.

الــدكــتــور عــبــدالــحــمــيــد الــعــمــادي اخــتــصــاصــي طب 
وجراحة العيون بمجمع السلمانية الطبي

أســبــاب  ومـــا هــي  البنفسجية  فـــوق  مــا هــي األشــعــة 
خطورتها على العين؟

أشعة  مــن  ــزءا  جــ البنفسجية  ــوق  فـ األشــعــة  تعتبر 
الــطــيــف الــضــوئــي الــتــي تــصــل لــنــا مــع أشــعــة الــّشــمــس، 
ــة يتم  ــعـ ــن هــــذه األشـ ــن أن جـــــزءا كــبــيــرا مـ وبـــالـــرغـــم مـ
طبقة  وخصوصًا  العليا،  الجو  طبقات  فــي  امتصاصه 
األوزون، إاّل أّن كمية األشّعة فوق البنفسجية المتبّقية 
التي تصل إلى األرض كافية للتسّبب بآثار سلبية بعيدة 
الــمــدى عــلــى عــيــن اإلنــســان حـــال الــتــعــّرض لــهــا فــتــرات 

طويلة. 
وتترّكز هذه األشعة بشكل أكبر في أشّعة الّشمس في 

أوقات الظهيرة وتحديدًا في فصل الصيف. 
تــكــمــن خــطــورتــهــا فـــي أّن آثـــارهـــا تــمــتــد ألكـــثـــر من 
طبقة من طبقات العين، بدءًا بسطح العين الخارجي 
وتأثيرها على قرنية العين، مرورًا بعدسة العين، حيث 
اعــتــام  الــــدراســــات أن حـــوالـــي 20% مـــن حــــاالت  وجــــدت 
العدسة أو ما يعرف بالماء األبيض تحدث بسبب األثر 
وأخيرًا  العين  على  البنفسجية  فوق  لألشعة  التراكمي 

البنفسجية بأضرار  وليس آخرًا، قد تتسبب األشعة فوق 
أنــواع  بعض  تفاقم  فــي  تسهم  حيث  الــعــيــن،  شبكية  على 

ضمور الشبكية الشيخوخي الذي يصاب به كبار الّسن.
التي  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهـــم  هــي  مــا 

نتعرض لها بشكل يومي؟ 
باإلضافة  البنفسجية  فــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهــم  مــن 
إلى أشعة الّشمس وتحديدًا بين الساعة العاشرة صباحًا 
والثانية ظهرًا، تصدر األشّعة فوق البنفسجية من األفران 
فيها  العاملين  يجعل  مــا  المخابز،  فــي  الــحــرارة  العالية 

عرضة لمخاطر هذه األشّعة على وجه الخصوص. 
ــاشـــات األجـــهـــزة  ــات أن مــعــظــم شـ ــ ــّدراسـ ــ ــنــت الـ كــمــا بــّي
اإللكترونية تصدر كمية قليلة من األشعة فوق البنفسجية 
أن  مــن  وبــالــرغــم  منها،  الــصــادر  األزرق  للضوء  مصاحبة 
الموجودة  تلك  المرات من  مئات  أقل  األشّعة  تركيز هذه 
الــتــعــّرض لها ســاعــات طويلة  أن  الــّشــمــس، إال  أشــّعــة  فــي 
المدى  - على  السلبية  اآلثــار  إلــى نفس  يــؤدي  قد  يوميًا 

البعيد - لتلك القادمة من أشّعة الّشمس. 
وأخيرًا، قد تتعرض عين اإلنسان لتركيزات عالية من 
المتطاير  للشرار  التعّرض  البنفسجية عند  األشعة فوق 
أثناء الّلحام، في حال عدم لبس قناٍع واٍق من هذه األشّعة.

تعتبر تلك أهم مصادر األشعة فوق البنفسجية التي 
قد يتعرض لها اإلنسان بشكل يومي.

األشعة  أضــرار  من  العين  لحماية  نصائح  هناك  هل 
فوق البنفسجية؟

المباشرة،  الّشمس  التعّرض ألشعة  أواًل: تجّنب  نعم، 
وخــصــوصــًا فــي وقـــت الــظــهــيــرة، ثــانــيــًا : لــبــس الــنــظــارات 
عدساتها  تحتوي  والــتــي  العالية  الــجــودة  ذات  الشمسية 
العين،  عن  البنفسجية  فــوق  األشعة  لحجب  غــالف  على 
وتجنب استخدام النظارات الشمسية المجهولة المصدر 
فــي غالب األحــيــان ال  التي  الــرديــئــة  الــجــودة  ذات  أو تلك 
ــارة بـــصـــورة كــافــيــة، بـــل وفـــي بعض  تــحــجــب األشـــعـــة الـــضـ
فوق  لألشعة  أكبر  بصورة  معرضة  العين  تجعل  األحيان 

البنفسجية الضارة.
ــيــــرًا ال بـــد أن نــنــصــح كــذلــك بــتــقــلــيــل اســتــخــدام  وأخــ
استخدامها  وتقنين  اإلمــكــان  قــدر  اإللكترونية  األجــهــزة 
خصوصًا لدى األطفال، وذلك لما لها من آثار سلبية على 
لألشعة  تعريضها  خــالل  مــن  فقط  ليس  األطــفــال  عيون 
الطفل  عين  نمو  على  تأثيرها  خــالل  مــن  ولــكــن  الــضــارة 

بشكل عام.

�لدكتور �أمين �لعو�ضي:

 لالأ�ضعـة فوق �لبنف�ضجيـة �أ�ضر�ر عديدة على �لجلـد 

ولهـا فـو�ئـد عـالجيـة ت�ضتخـدم تحـت �إ�ضـر�ف طبـي

�لدكتور عبد�لحميد �لعمادي: 

تجنب �لتعر�س �لمبا�ضر لل�ضم�س وتقنين ��ضتخد�م 

�لأجهزة �لذكيـة من �أهم �لن�ضائح لحمـاية �لعيـن

مـــن أجــــل بـــنـــاء جــيــل صــحــي قـــويـــم ذي 
قـــــــدرات عــقــلــيــة وجـــســـديـــة يــســهــم فــــي بــنــاء 
الوطن علينا أن نحافظ على وعيه وصحته، 
وثقافة  تعليما  لــه  نقدم  بــأن  ذلــك  ويتحقق 
بالجانب  المجاالت ونهتم  ومعرفة في شتى 
المنتشرة  األمـــراض  من  والحماية  الصحي 
والوقاية من األمراض الوراثية المستعصية.
ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة 
ــنـــوم الـــوطـــنـــي«  ــيـ ــروع »الـــجـ ــشــ الــبــحــريــنــيــة مــ
بــإنــشــاء مـــركـــز وبـــنـــك حـــيـــوي لــيــكــون مــركــزا 
بتوفير  وذلــك  الجينات  لتحليل  متخصًصا 
للمواطن  الـــنـــووي  للحمض  بــيــانــات  قــاعــدة 
الــبــحــريــنــي، وتــســهــم قــــــراءة هــــذه الــبــيــانــات 
كبير في تحسين تشخيص  وتحليلها بشكل 
ومدى  بل  لها،  المبكر  واالكتشاف  األمــراض 
تسهم  كما  بها،  لإلصابة  األشــخــاص  قابلية 
الــوراثــيــة وتطوير  األمـــراض  مــن  الوقاية  فــي 
أدوية فعالة لعالجها، مما يساعد على توفير 
لألجيال  األمــراض  من  ووقاية  حياة صحية 

الحالية والقادمة.
أتعلمون مدى أهمية ذلك؟! معنى ذلك 
اآلن  أبــنــاؤنــا  منها  يعاني  الــتــي  األمـــراض  أن 
ــا فـــعـــاال بفضل  يـــجـــدون لــهــا لــقــاحــا وعـــالجـ

تحليل الجينوم بجهود علمائنا. 
من  باليين  على  اإلنسان  جسم  يحتوي 
الخاليا وهي البنية األساسية لجميع أعضاء 
الجسم، وكل خلية تحتوي على نواة، ويوجد 
في داخل النواة سجل كامل لجميع الصفات 
الوراثية المشفرة لهذا اإلنسان، هذا السجل 

يطلق عليه علميًا )الجينوم(. 
إلى  البحريني  الجينوم  مشروع  ويهدف 
دراسة التكوين الجيني للسكان في البحرين 
التي  الــوراثــيــة  العوامل  عــن  المزيد  لمعرفة 
ــراض  ــ تــجــعــل ســـكـــان الـــبـــحـــريـــن عـــرضـــة ألمـ
معينة. كما سيسهم المشروع في ابتكار طرق 
الجينية  التركيبة  تناسب  وأدوية  تشخيصية 
لــكــل فــــرد عــلــى حــــدة فــيــمــا يــســمــى بــالــطــب 

الشخصي.
واخيرا يأتي دور البنك الحيوي لتخزين 
ــووي  ــنــ ــيــــويــــة، كـــالـــحـــمـــض الــ الـــعـــيـــنـــات الــــحــ
وذلك  مستقباًل،  دراستها  بغرض  واألنسجة 
لــوزارة  التابع  الطبي  السلمانية  مجمع  فــي 
الصحة ليكون مركزا رائدًا في المنطقة في 
توفير منصة تفاعلية لتوفير العينات الالزمة 

إلجراء الدراسات والبحوث.
ومن شأن هذا المشروع أن يؤسس قاعدة 
بــيــانــات لــلــمــواطــنــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
أساسية  وركــيــزة  ثــريــًا  مرجعًا  ستكون  والــتــي 
دراسة  في  والعلماء  الباحثون  عليها  يعتمد 
الــمــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة والــهــيــكــلــة الــســكــانــيــة 
والـــتـــنـــبـــؤ بـــــاألمـــــراض والــــجــــائــــحــــات وحــتــى 
تشخيصية  أدوات  ابـــتـــكـــار  فـــي  الــمــســاهــمــة 
وعالجية لشريحة واسعة من األمراض التي 
تقدم  مــع  ولــكــن  مستعصية،  اآلن  تــبــدو  قــد 

العلم سيسهل فهمها والقضاء عليها.
منذ  المملكة  مستشفيات  بالفعل  بــدأت 
فترة بسحب عينات الجينوم، فعليكم جميعا 

المشاركة، ال تترددوا.

�لجينوم من �أجل غد �أف�ضل 
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 تــمــكــن الـــدكـــتـــور عــمــار آل مــحــمــود 
استشاري القرنية والمدير الطبي لمركز 
الطبي  والفريق  العيون  لجراحة  ابصار 
زراعــة  عملية  ــراء  إجـ مــن  لــه  المصاحب 
وتكللت  الجذعية  الخاليا  مــع  القرنية 
بالنجاح لمريض تعرض سابقا إلصابة 
سنوات   10 حوالي  منذ  كيميائية  بمادة 
في  لــه  تسبب  مــمــا  الــيــمــنــى،  عينيه  فــي 
الجذعية  الــخــاليــا  وكــافــة  القرنية  تلف 
إلــــى صــعــوبــة في  وأدى  بــهــا  الــمــحــيــطــة 

التئام الجروح بالقرنية.
الطبي  للخليج  عمار  الدكتور  وقال 
لزراعة  أجرى عدة عمليات  المريض  ان 
الغشاء األمنيوني خارج البحرين اال ان 

تحديد  مرحلة  إلــى  وصــل  العين  وضــع 
ــنـــظـــر( مــع  ــوء )أقــــــل مـــســـتـــويـــات الـ الــــضــ
سطح  على  دموية  وأوعية  تليفات  تكون 
العين  وضع  تقييم  وتم  المصابة  العين 
بالموجات  التصوير  تقنيات  خــالل  مــن 
أبيض  مــاء  وجـــود  وتبين  الصوتية  فــوق 
ــزء الــخــلــفــي  ــجــ ــع ســـالمـــة الــ بــالــعــيــن مــ
مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تـــم تــحــديــد إمــكــانــيــة 
إجراء عملية زراعة القرنية مع الخاليا 
الــجــذعــيــة الــمــتــحــصــل عــلــيــهــا مـــن عين 

شخص متوفى.
ومن خالل التنسيق مع أحد بنوك 
الــعــيــون الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــا بــالــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة تــــم الــتــحــضــيــر 

قرنية  على  للحصول  والعمل  للعملية 
ــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة بـــحـــيـــث تـــحـــتـــوي عــلــى  غـ
ــواد  األغــشــيــة الــمــحــيــطــة بــالــقــرنــيــة )ســ
الــعــيــن( بــاإلضــافــة إلــى جــزء مــن بياض 
إجــراء هذه  )الصلبة( كي يتسنى  العين 

العملية المعقدة. 
العملية  أن  عــمــار  الــدكــتــور  وأضـــاف 
الــعــام واستغرقت  الــتــخــديــر  تــحــت  تــمــت 
حــوالــي 4 ســاعــات تــم مــن خــاللــهــا إزالـــة 
الــتــلــيــفــات مــن ســطــح الــعــيــن واســتــبــدال 
عدسة العين الطبيعية بأخرى صناعية. 
الــقــرنــيــة المصابة  تــم اســتــبــدال  بــعــدهــا 
بأخرى سليمة وزراعة الخاليا الجذعية 
وربطها بأغشية العين بزاوية 360 درجة.

وبعدها تم بدء عالج المريض على 
فرص  لتقليل  للمناعة  مخفضة  أدويـــة 
في  والــمــســاعــدة  للقرنية  الــعــيــن  رفـــض 
تقبلها للخاليا الجذعية المزروعة بها.

ــاء  ــيـــت غـــشـ ــبـ ــثـ ــد الـــعـــمـــلـــيـــة تـ ــ ــعـ ــ  وبـ
لــمــســاعــدة   ProKera نــــوع  مـــن  امــنــيــونــي 
الخاليا السطحية على النمو وتخفيف 

االلتهابات بعد العملية.
ومن بعد العملية بحوالي 4 أسابيع 
النظر وأصبح المريض  تحسن مستوى 
عــلــى لوحة  الــحــروف  عــلــى تمييز  قــــادرا 
الفحص واليزال تحسن النظر مستمرا.

العملية  هــــذه  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
تــعــد هــي األولــــى مــن نــوعــهــا فــي مملكة 

البحرين ومن العمليات النادرة. 

لأول مرة في �لبحرين ...

نجاح عملية زر�عة �لقرنية مع �لخاليا �لجذعية 

مركز �لخليج �لطبي و�ل�ضكر 
يرحب بان�ضمام �لدكتور �أحمد �ضديقي

يسر مركز الخليج الطبي والسكر أن يعلن 
انضمام الدكتور أحمد صديقي استشاري طب 
لمتابعة  الطبي،  إلى طاقمه  العظام  وجراحة 

وتشخيص حاالت آالم العظام وإجراء جراحات 
القدم والكاحل والعمود الفقري، وعالج الركبة 

بالمنظار. 

في �ضهر �لتوعية بمخاطر �لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية.. �أطباء �لم�ضت�ضفيات �لحكومية في حو�ر لـ»�لخليج �لطبي«: 

ُتــــعــــرف األشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة بـــكـــونـــهـــا نــــوًعــــا مــــن اإلشــــعــــاع 
الــمــصــادر الصناعية،  الــشــمــس وبــعــض  الـــقـــادم مــن  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
المكان  باختالف  ويختلف  البنفسجية  فوق  األشعة  أنــواع  يتفاوت ضرر 
أو  الطويل  المدى  على  بالجلد  الضرر  إلحاق  مثل  األشعة  من  المتأثر 

العين مثال. 
وأكثر  عليهم  سنتعرف  البنفسجية  فــوق  األشعة  وضــرر  تأثير  مــدى 

في الحوار التالي مع أطباء متخصصين من مجمع السلمانية الطبي.
نبدأ حوارنا مع الدكتور أمين العوضي استشاري األمراض الجلدية 

والتناسلية بمجمع السلمانية الطبي 
ما هي األشعة فوق البنفسجية؟ وهل لها أنواع؟

األشعة فوق البنفسجية هي أحد أنواع الموجات الكهرومغناطيسية.
هذه الموجات الكهرومعناطيسية تتضمن أيضا عدة أنواع أخرى من 
الراديو  موجات  الــى  الموجي  وطولها  ترددها  على  بناء  وتقسم  األشعة 
والمايكرويف اللتان يكون التردد لهما منخفضا، واألشعة تحت الحمراء 
والضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجية، وتلك الموجات يكون ترددها 
ترددهما  يكون  اللتان  جاما  واشعة  أكــس  اشعة  أيضا  وهناك  متوسطا.  
من  اعلى  ترددها  يكون  والتي  نفسها،  البنفسجية  فــوق  واألشعة  عاليا، 
بناء  فئات  الى ثالث  أيضا  تنقسم  اكــس،  اشعة  وأقــل من  المرئي  الضوء 
على التردد: الطول الموجي: االشعة فوق البنفسجية ألف وباء وجيم. 
ونحن على سطح االرض تصلنا في الغالب الفئة ألف وباء، اما بالنسبة 
لألشعة فوق البنفسجية جيم فهي تمتص من قبل طبقة االوزون، وذلك 
األمر مهم جدا ألن الفئة جيم هي أخطر انواع االشعة فوق البنفسجية 
وامكانيتها إلحداث حروق وسرطانات في الجلد اكثر من غيرها بكثير. 

كيف تؤثر االشعة فوق البنفسجية على الجلد؟ وما أضرارها؟
والجسم  الجلد  على  فاضرارها  وبــاء  ألف  البنفسجية  فوق  االشعة 
تكون  )الــف(  الفئة  الــى  فبالنسبة  فئة،  كل  بين  نسبيا  وتختلف  عديدة 
اضرارها بشكل عام تكوين تصبغات في الجلد وتسريع شيخوخة البشرة 
المرور خالل  بإمكانها  باء(  )على عكس  ألف  البنفسجية  فوق  واالشعة 
زجاج النوافذ العادي، ولذلك يجب الحيطة من ذلك للذين يهمهم عدم 

التعرض لتلك الفئة من االشعة.
 أًما عن األشعة فوق البنفسجية )باء(، فإن أخطارها أكبر وتتضمن 
حــــروق الــشــمــس وســرطــانــات الــجــلــد وتــثــبــيــط مــنــاعــة الــجــلــد والــجــســم. 
والجدير بالذكر أن المفعول المسرطن لهذه االشعة يكون بشكل تراكمي 
التعرض للشمس تكون فرص اإلصابة  ازداد  كلما  أنه  وذلــك يعني  عــادة 

بسرطان الجلد أكبر.
هل لها فوائد؟

عــنــدمــا تستخدم  البنفسجية  فـــوق  لــألشــعــة  عــالجــيــة  فــوائــد  هــنــاك 
بجرعات معينة، وذلك على أساس العالج الضوئي الذي تقوم به بعض 
مثل  المناعية  الــجــلــد  أمــــراض  بــعــض  لــعــالج  والــعــيــادات  المستشفيات 

الصدفية. 
ولكن هذا العالج تقوم به جهات مختصة داخل جهاز معين وتحت 
تحت  العالج  بهذا  بالقيام  المريض  ينصح  وال  ومتابعة مستمرة،  رقابة 

ضوء الشمس.

هل األشعة فوق البنفسجية تؤثر على المرأة الحامل؟
لــحــدوث تصبغات في  أكــبــر  لهن خــطــرا  الــحــوامــل تسبب  الــنــســاء 
الــتــغــيــرات  الــكــلــف، وذلـــك بسبب  الــتــعــرض للشمس مــثــل  الــجــلــد مــن 
الهرمونية المصاحبة للحمل، والخطر االخر هو أن التعرض الشعة 
وذلك  الحامل،  المرأة  جسم  في  الفوليك  حمض  من  يقلل  الشمس 

الحمض يعد مهما لتكوين جهاز عصبي سليم للجنين.
ما هي نصائحكم وأهم طرق الوقاية من األشعة الفوق بنفسجية؟

مــن خـــالل ثالثة  يــكــون  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــن  الــحــمــايــة 
إجراءات: أوال: التجنب لهذه األشعة من خالل عدم الخروج في أوقات 
والثانية  11 ظهرا  الساعة  بين  يكون  األغلب  في  وذلك  الشمس،  ذروة 
مساء. وثانيا: يكون من خالل تغطية الجلد بمالبس طويلة واستخدام 

القبعات والمظالت. 
وثالثا: من خالل وضع واقي شمس ذي حماية عالية. 

الجدير بالذكر ان أغلب أنواع واقيات الشمس يقل مفعولها بعد 
ساعة ونصف إلى ساعتين من وضعها، لذلك يجب إعادة وضعها كل 

ساعة ونصف اذا احتاج الشخص الى ذلك.
ينصح دائما بالتعرض للشمس من اجل الحصول على فيتامين 
)د( هل يعتبر ذلك صحيحا؟ وما هو انسب وقت لالستفادة القصوى؟

ال ننصح أبدا كأطباء بالتعرض للشمس للحصول على فيتامين 
ــراص فــيــتــامــيــن )د(  ــ أقـ نــعــيــش فـــي وقـــت تــوجــد فــيــه  )د( فــنــحــن اآلن 
ــدا وتــغــطــي كــامــل حــاجــة الــجــســم، لــذلــك ال داعــــي للتعرض  آمــنــة جـ
الشعة الشمس وأعراضها السلبية للحصول على فيتامين، باإلمكان 

الحصول عليه بطرق اخرى افضل واكثر أمانا.

الــدكــتــور عــبــدالــحــمــيــد الــعــمــادي اخــتــصــاصــي طب 
وجراحة العيون بمجمع السلمانية الطبي

أســبــاب  ومـــا هــي  البنفسجية  فـــوق  مــا هــي األشــعــة 
خطورتها على العين؟

أشعة  مــن  ــزءا  جــ البنفسجية  ــوق  فـ األشــعــة  تعتبر 
الــطــيــف الــضــوئــي الــتــي تــصــل لــنــا مــع أشــعــة الــّشــمــس، 
ــة يتم  ــعـ ــن هــــذه األشـ ــن أن جـــــزءا كــبــيــرا مـ وبـــالـــرغـــم مـ
طبقة  وخصوصًا  العليا،  الجو  طبقات  فــي  امتصاصه 
األوزون، إاّل أّن كمية األشّعة فوق البنفسجية المتبّقية 
التي تصل إلى األرض كافية للتسّبب بآثار سلبية بعيدة 
الــمــدى عــلــى عــيــن اإلنــســان حـــال الــتــعــّرض لــهــا فــتــرات 

طويلة. 
وتترّكز هذه األشعة بشكل أكبر في أشّعة الّشمس في 

أوقات الظهيرة وتحديدًا في فصل الصيف. 
تــكــمــن خــطــورتــهــا فـــي أّن آثـــارهـــا تــمــتــد ألكـــثـــر من 
طبقة من طبقات العين، بدءًا بسطح العين الخارجي 
وتأثيرها على قرنية العين، مرورًا بعدسة العين، حيث 
اعــتــام  الــــدراســــات أن حـــوالـــي 20% مـــن حــــاالت  وجــــدت 
العدسة أو ما يعرف بالماء األبيض تحدث بسبب األثر 
وأخيرًا  العين  على  البنفسجية  فوق  لألشعة  التراكمي 

البنفسجية بأضرار  وليس آخرًا، قد تتسبب األشعة فوق 
أنــواع  بعض  تفاقم  فــي  تسهم  حيث  الــعــيــن،  شبكية  على 

ضمور الشبكية الشيخوخي الذي يصاب به كبار الّسن.
التي  البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهـــم  هــي  مــا 

نتعرض لها بشكل يومي؟ 
باإلضافة  البنفسجية  فــوق  األشــعــة  مــصــادر  أهــم  مــن 
إلى أشعة الّشمس وتحديدًا بين الساعة العاشرة صباحًا 
والثانية ظهرًا، تصدر األشّعة فوق البنفسجية من األفران 
فيها  العاملين  يجعل  مــا  المخابز،  فــي  الــحــرارة  العالية 

عرضة لمخاطر هذه األشّعة على وجه الخصوص. 
ــاشـــات األجـــهـــزة  ــات أن مــعــظــم شـ ــ ــّدراسـ ــ كــمــا بــّيــنــت الـ
اإللكترونية تصدر كمية قليلة من األشعة فوق البنفسجية 
أن  مــن  وبــالــرغــم  منها،  الــصــادر  األزرق  للضوء  مصاحبة 
الموجودة  تلك  المرات من  مئات  أقل  األشّعة  تركيز هذه 
الــتــعــّرض لها ســاعــات طويلة  أن  الــّشــمــس، إال  أشــّعــة  فــي 
المدى  - على  السلبية  اآلثــار  إلــى نفس  يــؤدي  قد  يوميًا 

البعيد - لتلك القادمة من أشّعة الّشمس. 
وأخيرًا، قد تتعرض عين اإلنسان لتركيزات عالية من 
المتطاير  للشرار  التعّرض  البنفسجية عند  األشعة فوق 
أثناء الّلحام، في حال عدم لبس قناٍع واٍق من هذه األشّعة.
تعتبر تلك أهم مصادر األشعة فوق البنفسجية التي 

قد يتعرض لها اإلنسان بشكل يومي.
األشعة  أضــرار  من  العين  لحماية  نصائح  هناك  هل 

فوق البنفسجية؟
المباشرة،  الّشمس  التعّرض ألشعة  أواًل: تجّنب  نعم، 
وخــصــوصــًا فــي وقـــت الــظــهــيــرة، ثــانــيــًا : لــبــس الــنــظــارات 
عدساتها  تحتوي  والــتــي  العالية  الــجــودة  ذات  الشمسية 
العين،  عن  البنفسجية  فــوق  األشعة  لحجب  غــالف  على 
وتجنب استخدام النظارات الشمسية المجهولة المصدر 
فــي غالب األحــيــان ال  التي  الــرديــئــة  الــجــودة  ذات  أو تلك 
ــارة بـــصـــورة كــافــيــة، بـــل وفـــي بعض  تــحــجــب األشـــعـــة الـــضـ
فوق  لألشعة  أكبر  بصورة  معرضة  العين  تجعل  األحيان 

البنفسجية الضارة.
ــيــــرًا ال بـــد أن نــنــصــح كــذلــك بــتــقــلــيــل اســتــخــدام  وأخــ
استخدامها  وتقنين  اإلمــكــان  قــدر  اإللكترونية  األجــهــزة 
خصوصًا لدى األطفال، وذلك لما لها من آثار سلبية على 
لألشعة  تعريضها  خــالل  مــن  فقط  ليس  األطــفــال  عيون 
الطفل  عين  نمو  على  تأثيرها  خــالل  مــن  ولــكــن  الــضــارة 

بشكل عام.

�لدكتور �أمين �لعو�ضي:

 لالأ�ضعـة فوق �لبنف�ضجيـة �أ�ضر�ر عديدة على �لجلـد 

ولهـا فـو�ئـد عـالجيـة ت�ضتخـدم تحـت �إ�ضـر�ف طبـي

�لدكتور عبد�لحميد �لعمادي: 

تجنب �لتعر�س �لمبا�ضر لل�ضم�س وتقنين ��ضتخد�م 

�لأجهزة �لذكيـة من �أهم �لن�ضائح لحمـاية �لعيـن
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء اأن ال�سحافة املحلية �سريك اأ�سا�سي يف 

الدفع مب�سرية املنجزات الوطنية نحو حتقيق 

املزيد مبا ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطنني 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف  مع  متا�سًيا 

بن  امللك حمد  بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

م�سرًيا  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

يف  املحلية  لل�سحافة  املتنامي  الدور  اإىل 

تعزيز الوعي املجتمعي نحو خمتلف الق�سايا 

واآراء  تطلعات  عن  والتعبري  والتحديات، 

عجلة  يرفد  مبا  املجالت  خمتلف  يف  املجتمع 

العمل املتوا�سل لفريق البحرين يف كل قطاع 

نحو حتقيق الطموحات املن�سودة.

ق�سر  يف  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

جمعية  اإدارة  جمل�س  اأم�س  يوم  الق�سيبية 

عي�سى  برئا�سة  البحرينية  ال�سحفيني 

بالإ�سهامات  �سموه  نوه  حيث  ال�سايجي، 

الإيجابية لل�سحافة املحلية والإعالم الوطني 

لقيم  تكري�سها  عرب  الوطن  بناء  م�سرية  يف 

املهنية،  وال�سفافية  واملو�سوعية  امل�سداقية 

م�سوؤولية  الكلمة  اأمانة  حمل  اأن  اإىل  لفًتا 

وو�سع  اجلهود  م�ساعفة  معها  ت�ستوجب 

امل�سلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وذلك 

ويعود  التطوير  م�سارات  �ستى  يدعم  مبا 

باخلري على املواطن.

اآل  ال�سيخ خالد بن عبداهلل  اللقاء  وح�سر 

ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

خليفة  بن  �سلمان  وال�سيخ  التحتية،  البنية 

الوطني،  والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل 

وحمد بن في�سل املالكي وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء، والدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي 

وزير �سوؤون الإعالم.

فاعل  جزء  ال�سحفيني  اإن  �سموه  وقال 

الأدوار  خالل  ومن  البحرين،  فريق  �سمن 

ال�سحافة  قطاع  يف  العاملون  بها  يقوم  التي 

تعزيز  البحرين  مملكة  توا�سل  والإعالم 

من  اإبرازه  يتم  ما  عرب  وتناف�سيتها  مكانتها 

قيم  من  حتفيزه  يتم  وما  للجميع  اإجنازات 

الإبداع والبتكار على كل �سعيد، موؤكًدا �سموه 

ال�سحفيني  من  املبذولة  اجلهود  جميع  اأن 

الذي  الوطني  احل�س  تعك�س  والإعالميني 

يت�سمون به وهي حمل تقدير م�ستمر. 

جمعية  رئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

ملا  وتقديره  �سكره  عن  البحرينية  ال�سحفيني 

يوليه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

بو�سائل  ودعم  اهتمام  من  الوزراء  جمل�س 

ي�سهم  مبا  وذلك  املحلية،  وال�سحافة  الإعالم 

يف تعزيز دورها يف املجتمع.
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لدى ا�شتقباله جمل�س اإدارة جمعية ال�شحفيني برئا�شة عي�شى ال�شايجي.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

ال�شحافة املحلية �شريك اأ�شا�شي للدفع مب�شرية املنجزات الوطنية

ال�����ش��ح��ف��ي��ون ب��ح�����ش��ه��م ال���وط���ن���ي وح��م��ل��ه��م اأم����ان����ة ال��ك��ل��م��ة ج�����زء ف���اع���ل ���ش��م��ن ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن

اإ�����ش����ه����ام����ات اإي����ج����اب����ي����ة ل���ل�������ش���ح���اف���ة امل���ح���ل���ي���ة والإع������������ام ال����وط����ن����ي يف م�������ش���رية ب����ن����اء ال���وط���ن

عبدالوهاب: تو�شيع قاعدة ال�شركاء كمراجعني وا�شت�شاريني خارجيني

»جودة التعليم والتدريب« توا�شل عقد الور�س التاأهيلية لتدريب املراجعني

املهني  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  اإدارة مراجعة  عقدت 

يومني  مدى  وعلى  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  يف 

وال�ست�ساريني  املراجعني  لتدريب  ُبعد؛  عن  عمل  ور�سة 

واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  اخلارجيني 

اأداء  مراجعات  يف  للم�ساركة  الوطنية،  الكوادر  وتاأهيل 

املوؤ�س�سات التدريبية.

م�سارًكا   14 فيها  �سارك  التي   - الور�سة  وتناولت 

من ال�ست�ساريني اخلارجيني واخلرباء يف جمالت العمل 

املختلفة - عدًدا من املحاور، �سملت نبذة عامة عن هيئة 

جودة التعليم والتدريب، واإدارة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 

وعملية  للمراجعة،  التخطيط  واآلية  املهني،  التدريب 

املراجعة  دليل  عن  تف�سيلية  ونقا�سات  ذاتها،  املراجعة 

الرابع الذي ي�سمل: املجالت واملعايري، ومقايي�س الأحكام 

والأطر  والنماذج،  الآليات،  اإىل  بالإ�سافة  وتفا�سريها، 

امل�ستخدمة يف اأثناء عملية املراجعة.

مدير  باأعمال  القائم  اأكدت  الور�سة،  هام�س  وعلى 

اإدارة مراجعة موؤ�س�سات التدريب املهني دعاء عبدالوهاب 

التي  الور�س  ل�سل�سلة  ا�ستمراًرا  تاأتي  الور�سة  هذه  اأن 

للتزامها  تاأكيًدا  وال�ست�ساريني،  للخرباء  الهيئة  تقيمها 

تو�سيع  خالل  من  البحرينية  الكفاءات  وتنمية  ببناء 

وا�ست�ساريني  كمراجعني  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  قاعدة 

الأكادميية،  ال�سهادات  يحملون  موؤهلني  خارجيني 

البحريني؛  العمل  �سوق  على  تنعك�س  التي  واخلربات 

ال�سحيحة  والبيانات  باملعلومات  علًما  لإحاطتهم 

واملحدثة فيما يتعلق مبجالت التدريب املختلفة، تنفيًذا 

امل�ساهمة  على  قادر  »مواطن  ال�سرتاتيجي  الهيئة  لهدف 

يف اقت�ساد املعرفة«.

اأمني جمل�س التعليم العايل ت�شتقبل

 �شفري اأملانيا مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله

»ال�شلمانية« يعلن عن ت�شكيل 

فريق متخ�ش�س يف الإ�شابات البليغة

الرئي�س  الأن�ساري  حممد  اأحمد  الدكتور  من  بتوجيه 

ال�سلمانية  جممع  اأعلن  احلكومية،  للم�ست�سفيات  التنفيذي 

البليغة،  الإ�سابات  يف  متخ�س�س  فريق  ت�سكيل  عن  الطبي 

ي�سمل هذا الفريق اأع�ساء من عدة تخ�س�سات؛ منها اجلراحة 

العامة، والطوارئ، والتخدير، والعظام، واأخ�سائي التنف�س، 

والأ�سعة، وبنك الدم.

ا�ستجابة  خطة  تفعيل  اإىل  الفريق  هذا  تكوين  ويهدف 

احلوادث  ملر�سى  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  وطارئة  �سريعة 

البليغة، ول�سمان و�سول كل اخلدمات ال�سحية  والإ�سابات 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  وعالج،  ت�سخي�س  من 

لتقدمي اأف�سل رعاية �سحية ممكنة.

ا�ستقبلت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س اأمناء 

�سفري  بوكمان،  ثامو  كاي  ال�سفري  مبكتبها  العايل  التعليم 

مبنا�سبة  البحرين،  مملكة  لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

انتهاء فرتة عمله.

وخالل اللقاء، رحبت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج 

جهوده  على  مثمنة  بوكمان،  ثامو  كاي  بال�سفري  خليفة  اآل 

الطيبة يف دعم عالقات التعاون امل�سرتكة بني مملكة البحرين 

للتعاون  اأو�سع  اآفاق  وفتح  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية 

امل�سرتك متمنية له التوفيق يف مهام عمله املقبلة.

ومن جانبه، اأعرب كاي بوكمان عن بالغ �سكره وتقديره 

لالأمني العام على ما لقيه من دعم وتعاون م�ستمر اأ�سهما يف 

البحرين دوام  الدبلوما�سي، متمنًيا ململكة  اإجناح مهام عمله 

التقدم والرخاء.

د. اأحمد الأن�صاري

م�شيدة بدعم بيت التجار لتطبيق برنامج ال�شمان ال�شحي 

وزيرة ال�شحة تنوه بدور »الغرفة« يف تعزيز ال�شتثمارات ال�شحية
ال�سيد  الدكتورة جليلة بنت  ا�ستقبلت 

مبكتبها،  ال�سحة،  وزيرة  ح�سن  جواد 

جتارة  غرفة  رئي�س  نا�س  عبداهلل  �سمري 

و�سناعة البحرين.

وزيرة  رحبت  اللقاء،  م�ستهل  ويف 

على  موؤكدة  الغرفة،  برئي�س  ال�سحة 

اأ�سا�سي  ك�سريك  اخلا�س  القطاع  دور 

وفعال بتعزيز م�سارات التنمية يف مملكة 

لالقت�ساد  رئي�س  وحمرك  البحرين، 

روؤية  مبادئ  مع  متا�سياً  وذلك  الوطني، 

البحرين القت�سادية 2030.

اجلهود  اإىل  ال�سحة  وزيرة  واأ�سارت 

البحرين  و�سناعة  جتارة  لغرفة  الفاعلة 

يف تعزيز ال�ستثمارات بالقطاع ال�سحي، 

ال�سحي  ال�سمان  برنامج  تطبيق  ودعم 

اخلدمات  ا�ستدامة  ي�سمن  مبا  »�سحتي« 

ال�سحية باململكة.

نا�س  عبداهلل  �سمري  اأكد  جانبه،  ومن 

البحرين،  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 

والتن�سيق  التعاون  موا�سلة  اأهمية 

لتحقيق  ال�سحة  وزارة  مع  امل�سرتك 

بحر�س  منوًها  املن�سودة،  الأهداف 

مبا  التنمية  بعجلة  الدفع  على  الغرفة 

القت�سادي  والتطور  النمّو  م�سرية  يخدم 

ويفتح  املواطن  تطلعات  ويحقق  للوطن، 

اأمامه املزيد من الفر�س الواعدة.

خال ا�شتقباله ال�شفري بوندي.. العلوي:

تعزيز التعاون مع �شفارة اأمريكا يف مكافحة الجتار بالأ�شخا�س
الرئي�س  العلوي،  جمال  ا�ستقبل 

العمل  �سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 

الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

املتحدة  الوليات  �سفري  بالأ�سخا�س، 

�ستيفن  البحرين،  مملكة  لدى  الأمريكية 

�سي بوندي. 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ورحب 

الأمريكي،  بال�سفري  العمل  �سوق  تنظيم 

وال�سراكة  املتميزة  بالعالقات  م�سيًدا 

ال�سرتاتيجية التي جتمع مملكة البحرين 

والوليات املتحدة منذ ع�سرات ال�سنني.

واأطلع العلوي ال�سفري الأمريكي على 

بها  تقوم  التي  واملبادرات  امل�ساريع  اأبرز 

بيئة  لتطوير  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة 

حلفظ  احلماية  توفري  و�سمان  العمل 

ياأتي  والتي  كافة،  العمل  اأطراف  حقوق 

ونظام  الأجور  حماية  نظام  مقدمتها  يف 

التاأمني الختياري على العمالة املنزلية. 

تعزيز  �سرورة  على  العلوي  واأكد 

و�سفارة  الهيئة  بني  التعاون  اآفاق 

وتوحيد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الجتار 

بالأ�سخا�س بني كال البلدين، مع �سرورة 

هذا  يف  الرائدة  البحرينية  التجربة  نقل 

املجال اإىل دول املنطقة واجلوار. 

الأمريكي  ال�سفري  اأ�ساد  جانبه  من 

الرتقاء  يف  اململكة  تبذلها  التي  باجلهود 

جرمية  مكافحة  وتعزيز  العمل  ببيئة 

و�سائل  وتطوير  بالأ�سخا�س  الإجتار 

هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا  وتعقبها،  مراقبتها 

اجلهود حمل نظر وتقدير املجتمع الدويل، 

موؤكًدا حر�س الوليات املتحدة المريكية 

على تنمية عالقات التعاون وال�سراكة مع 

بني البلدين يف خمتلف املجالت.

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء اأن ال�سحافة املحلية �سريك اأ�سا�سي يف 

الدفع مب�سرية املنجزات الوطنية نحو حتقيق 

املزيد مبا ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطنني 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف  مع  متا�سًيا 

بن  امللك حمد  بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

م�سرًيا  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

يف  املحلية  لل�سحافة  املتنامي  الدور  اإىل 

تعزيز الوعي املجتمعي نحو خمتلف الق�سايا 

واآراء  تطلعات  عن  والتعبري  والتحديات، 

عجلة  يرفد  مبا  املجالت  خمتلف  يف  املجتمع 

العمل املتوا�سل لفريق البحرين يف كل قطاع 

نحو حتقيق الطموحات املن�سودة.

ق�سر  يف  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

جمعية  اإدارة  جمل�س  اأم�س  يوم  الق�سيبية 

عي�سى  برئا�سة  البحرينية  ال�سحفيني 

بالإ�سهامات  �سموه  نوه  حيث  ال�سايجي، 

الإيجابية لل�سحافة املحلية والإعالم الوطني 

لقيم  تكري�سها  عرب  الوطن  بناء  م�سرية  يف 

املهنية،  وال�سفافية  واملو�سوعية  امل�سداقية 

م�سوؤولية  الكلمة  اأمانة  حمل  اأن  اإىل  لفًتا 

وو�سع  اجلهود  م�ساعفة  معها  ت�ستوجب 

امل�سلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وذلك 

ويعود  التطوير  م�سارات  �ستى  يدعم  مبا 

باخلري على املواطن.

اآل  ال�سيخ خالد بن عبداهلل  اللقاء  وح�سر 

ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

خليفة  بن  �سلمان  وال�سيخ  التحتية،  البنية 

الوطني،  والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل 

وحمد بن في�سل املالكي وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء، والدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي 

وزير �سوؤون الإعالم.

فاعل  جزء  ال�سحفيني  اإن  �سموه  وقال 

الأدوار  خالل  ومن  البحرين،  فريق  �سمن 

ال�سحافة  قطاع  يف  العاملون  بها  يقوم  التي 

تعزيز  البحرين  مملكة  توا�سل  والإعالم 

من  اإبرازه  يتم  ما  عرب  وتناف�سيتها  مكانتها 

قيم  من  حتفيزه  يتم  وما  للجميع  اإجنازات 

الإبداع والبتكار على كل �سعيد، موؤكًدا �سموه 

ال�سحفيني  من  املبذولة  اجلهود  جميع  اأن 

الذي  الوطني  احل�س  تعك�س  والإعالميني 

يت�سمون به وهي حمل تقدير م�ستمر. 

جمعية  رئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

ملا  وتقديره  �سكره  عن  البحرينية  ال�سحفيني 

يوليه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

بو�سائل  ودعم  اهتمام  من  الوزراء  جمل�س 

ي�سهم  مبا  وذلك  املحلية،  وال�سحافة  الإعالم 

يف تعزيز دورها يف املجتمع.
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لدى ا�شتقباله جمل�س اإدارة جمعية ال�شحفيني برئا�شة عي�شى ال�شايجي.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

ال�شحافة املحلية �شريك اأ�شا�شي للدفع مب�شرية املنجزات الوطنية

ال�����ش��ح��ف��ي��ون ب��ح�����ش��ه��م ال���وط���ن���ي وح��م��ل��ه��م اأم����ان����ة ال��ك��ل��م��ة ج�����زء ف���اع���ل ���ش��م��ن ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن

اإ�����ش����ه����ام����ات اإي����ج����اب����ي����ة ل���ل�������ش���ح���اف���ة امل���ح���ل���ي���ة والإع������������ام ال����وط����ن����ي يف م�������ش���رية ب����ن����اء ال���وط���ن

عبدالوهاب: تو�شيع قاعدة ال�شركاء كمراجعني وا�شت�شاريني خارجيني

»جودة التعليم والتدريب« توا�شل عقد الور�س التاأهيلية لتدريب املراجعني

املهني  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  اإدارة مراجعة  عقدت 

يومني  مدى  وعلى  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  يف 

وال�ست�ساريني  املراجعني  لتدريب  ُبعد؛  عن  عمل  ور�سة 

واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  اخلارجيني 

اأداء  مراجعات  يف  للم�ساركة  الوطنية،  الكوادر  وتاأهيل 

املوؤ�س�سات التدريبية.

م�سارًكا   14 فيها  �سارك  التي   - الور�سة  وتناولت 

من ال�ست�ساريني اخلارجيني واخلرباء يف جمالت العمل 

املختلفة - عدًدا من املحاور، �سملت نبذة عامة عن هيئة 

جودة التعليم والتدريب، واإدارة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 

وعملية  للمراجعة،  التخطيط  واآلية  املهني،  التدريب 

املراجعة  دليل  عن  تف�سيلية  ونقا�سات  ذاتها،  املراجعة 

الرابع الذي ي�سمل: املجالت واملعايري، ومقايي�س الأحكام 

والأطر  والنماذج،  الآليات،  اإىل  بالإ�سافة  وتفا�سريها، 

امل�ستخدمة يف اأثناء عملية املراجعة.

مدير  باأعمال  القائم  اأكدت  الور�سة،  هام�س  وعلى 

اإدارة مراجعة موؤ�س�سات التدريب املهني دعاء عبدالوهاب 

التي  الور�س  ل�سل�سلة  ا�ستمراًرا  تاأتي  الور�سة  هذه  اأن 

للتزامها  تاأكيًدا  وال�ست�ساريني،  للخرباء  الهيئة  تقيمها 

تو�سيع  خالل  من  البحرينية  الكفاءات  وتنمية  ببناء 

وا�ست�ساريني  كمراجعني  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  قاعدة 

الأكادميية،  ال�سهادات  يحملون  موؤهلني  خارجيني 

البحريني؛  العمل  �سوق  على  تنعك�س  التي  واخلربات 

ال�سحيحة  والبيانات  باملعلومات  علًما  لإحاطتهم 

واملحدثة فيما يتعلق مبجالت التدريب املختلفة، تنفيًذا 

امل�ساهمة  على  قادر  »مواطن  ال�سرتاتيجي  الهيئة  لهدف 

يف اقت�ساد املعرفة«.

اأمني جمل�س التعليم العايل ت�شتقبل

 �شفري اأملانيا مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله

»ال�شلمانية« يعلن عن ت�شكيل 

فريق متخ�ش�س يف الإ�شابات البليغة

الرئي�س  الأن�ساري  حممد  اأحمد  الدكتور  من  بتوجيه 

ال�سلمانية  جممع  اأعلن  احلكومية،  للم�ست�سفيات  التنفيذي 

البليغة،  الإ�سابات  يف  متخ�س�س  فريق  ت�سكيل  عن  الطبي 

ي�سمل هذا الفريق اأع�ساء من عدة تخ�س�سات؛ منها اجلراحة 

العامة، والطوارئ، والتخدير، والعظام، واأخ�سائي التنف�س، 

والأ�سعة، وبنك الدم.

ا�ستجابة  خطة  تفعيل  اإىل  الفريق  هذا  تكوين  ويهدف 

احلوادث  ملر�سى  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  وطارئة  �سريعة 

البليغة، ول�سمان و�سول كل اخلدمات ال�سحية  والإ�سابات 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  وعالج،  ت�سخي�س  من 

لتقدمي اأف�سل رعاية �سحية ممكنة.

ا�ستقبلت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س اأمناء 

�سفري  بوكمان،  ثامو  كاي  ال�سفري  مبكتبها  العايل  التعليم 

مبنا�سبة  البحرين،  مملكة  لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

انتهاء فرتة عمله.

وخالل اللقاء، رحبت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج 

جهوده  على  مثمنة  بوكمان،  ثامو  كاي  بال�سفري  خليفة  اآل 

الطيبة يف دعم عالقات التعاون امل�سرتكة بني مملكة البحرين 

للتعاون  اأو�سع  اآفاق  وفتح  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية 

امل�سرتك متمنية له التوفيق يف مهام عمله املقبلة.

ومن جانبه، اأعرب كاي بوكمان عن بالغ �سكره وتقديره 

لالأمني العام على ما لقيه من دعم وتعاون م�ستمر اأ�سهما يف 

البحرين دوام  الدبلوما�سي، متمنًيا ململكة  اإجناح مهام عمله 

التقدم والرخاء.

د. اأحمد الأن�صاري

م�شيدة بدعم بيت التجار لتطبيق برنامج ال�شمان ال�شحي 

وزيرة ال�شحة تنوه بدور »الغرفة« يف تعزيز ال�شتثمارات ال�شحية
ال�سيد  الدكتورة جليلة بنت  ا�ستقبلت 

مبكتبها،  ال�سحة،  وزيرة  ح�سن  جواد 

جتارة  غرفة  رئي�س  نا�س  عبداهلل  �سمري 

و�سناعة البحرين.

وزيرة  رحبت  اللقاء،  م�ستهل  ويف 

على  موؤكدة  الغرفة،  برئي�س  ال�سحة 

اأ�سا�سي  ك�سريك  اخلا�س  القطاع  دور 

وفعال بتعزيز م�سارات التنمية يف مملكة 

لالقت�ساد  رئي�س  وحمرك  البحرين، 

روؤية  مبادئ  مع  متا�سياً  وذلك  الوطني، 

البحرين القت�سادية 2030.

اجلهود  اإىل  ال�سحة  وزيرة  واأ�سارت 

البحرين  و�سناعة  جتارة  لغرفة  الفاعلة 

يف تعزيز ال�ستثمارات بالقطاع ال�سحي، 

ال�سحي  ال�سمان  برنامج  تطبيق  ودعم 

اخلدمات  ا�ستدامة  ي�سمن  مبا  »�سحتي« 

ال�سحية باململكة.

نا�س  عبداهلل  �سمري  اأكد  جانبه،  ومن 

البحرين،  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 

والتن�سيق  التعاون  موا�سلة  اأهمية 

لتحقيق  ال�سحة  وزارة  مع  امل�سرتك 

بحر�س  منوًها  املن�سودة،  الأهداف 

مبا  التنمية  بعجلة  الدفع  على  الغرفة 

القت�سادي  والتطور  النمّو  م�سرية  يخدم 

ويفتح  املواطن  تطلعات  ويحقق  للوطن، 

اأمامه املزيد من الفر�س الواعدة.

خال ا�شتقباله ال�شفري بوندي.. العلوي:

تعزيز التعاون مع �شفارة اأمريكا يف مكافحة الجتار بالأ�شخا�س
الرئي�س  العلوي،  جمال  ا�ستقبل 

العمل  �سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 

الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

املتحدة  الوليات  �سفري  بالأ�سخا�س، 

�ستيفن  البحرين،  مملكة  لدى  الأمريكية 

�سي بوندي. 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ورحب 

الأمريكي،  بال�سفري  العمل  �سوق  تنظيم 

وال�سراكة  املتميزة  بالعالقات  م�سيًدا 

ال�سرتاتيجية التي جتمع مملكة البحرين 

والوليات املتحدة منذ ع�سرات ال�سنني.

واأطلع العلوي ال�سفري الأمريكي على 

بها  تقوم  التي  واملبادرات  امل�ساريع  اأبرز 

بيئة  لتطوير  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة 

حلفظ  احلماية  توفري  و�سمان  العمل 

ياأتي  والتي  كافة،  العمل  اأطراف  حقوق 

ونظام  الأجور  حماية  نظام  مقدمتها  يف 

التاأمني الختياري على العمالة املنزلية. 

تعزيز  �سرورة  على  العلوي  واأكد 

و�سفارة  الهيئة  بني  التعاون  اآفاق 

وتوحيد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الجتار 

بالأ�سخا�س بني كال البلدين، مع �سرورة 

هذا  يف  الرائدة  البحرينية  التجربة  نقل 

املجال اإىل دول املنطقة واجلوار. 

الأمريكي  ال�سفري  اأ�ساد  جانبه  من 

الرتقاء  يف  اململكة  تبذلها  التي  باجلهود 

جرمية  مكافحة  وتعزيز  العمل  ببيئة 

و�سائل  وتطوير  بالأ�سخا�س  الإجتار 

هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا  وتعقبها،  مراقبتها 

اجلهود حمل نظر وتقدير املجتمع الدويل، 

موؤكًدا حر�س الوليات املتحدة المريكية 

على تنمية عالقات التعاون وال�سراكة مع 

بني البلدين يف خمتلف املجالت.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ال�شرعبي  حممد  املحامي  �شّرح 

اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة  باأن 

عربي  موكل  �شبيل  اأخلت  الأوىل 

مقطع  انت�شار  ق�شية  يف  اجلن�شية 

فيديو تظهر خالله فتاة خليجية يف 

و�شع خمل بالآداب العامة. 

يف  باأنه  ال�شرعبي  واأ�شاف 

كما  مبرافعة،  تقدم  �شابقة  جل�شة 

تقدم بجل�شة يوم اأم�س بتجديد طلبه 

باإخالء �شبيل موكلة لكونه لي�س له 

عالقه باملتهمة التي ابتاعت من حمله 

الف�شتان الذي ا�شتخدمته املتهمة يف 

املقطع امل�شور. 

املحكمة  باأن  املحامي  وبّي 

حددت 27 يوليو 2022 للحكم يف 

املتهمة  حب�س  ا�شتمرار  مع  الق�شية 

اخلليجية.

اتهمت  العامة  النيابة  وكانت 

بق�شد  ا�شتورد  باأنه  الأول  املتهم 

بالآداب  املخلة  الأ�شياء  ال�شتغالل 

بطريق  ا�شرتك  اأنه  كما  العامة، 

التيان علنا  وامل�شاعدة على  التفاق 

بفعل خمل باحلياء. 

اخلليجية  املتهمة  تواجه  بينما 

اإزعاج  يف  عمًدا  ت�شببت  اأنها  تهمة 

الغري، واأنها اأ�شاءت ا�شتعمال اأجهزة 

فعالً  علًنا  اأتت  اأنها  كما  الت�شال، 

خمالً باحلياء. 

كما  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 

مكافحة  باإدارة  �شابط  بها  �شهد 

الآداب  وحماية  بالب�شر  الجتار 

للمباحث  العامة  بالإدارة  العامة 

اإثر  اأنه وعلى  اإىل  والأدلة اجلنائية، 

و�شائل  عرب  فيديو  مقطع  انت�شار 

فتاة  التوا�شل الجتماعي تظهر فيه 

من اجلن�شية اخلليجية وهي ترتدي 

يف  العامة  بالآداب  خملة  مالب�س 

اإحدى املالهي الليلية، وعليه فقد مت 

والتحري  البحث  اإجراءات  تكثيف 

بامل�شادر  ال�شتعانة  خالل  من 

ال�شرية وتبّي باأن الفتاة التي ظهرت 

اإىل  التو�شل  )مت  الفيديو  مقطع  يف 

جوازها  ورقم  جن�شيتها  ا�شمها 

تقطن  البحرين(،  اإقامتها يف  ومكان 

يف اأحد الفنادق مبنطقة اجلفري. 

اأثناء  ويف  باأنه  ال�شاهد  وتابع 

نوبة  الدورية  واجب  على  كان  ما 

ال�شاعة 15:30  اأول ليل يف حوايل 

اأفراد  من  عدد  وبرفقته  توّجه 

ال�شرطة وترافقهم ال�شرطة الن�شائية 

جلب  ومت  البيان  �شالف  الفندق  اإىل 

تدوين  مت  حيث  الإدارة  اإىل  املتهمة 

اأنها  املتهمة  واأفادت  اأقولها.  حم�شر 

قد ح�شرت اإىل البحرين ب�شفة )دي 

جي( يف اأكرث من ملهى ليلي، اإذ اإنها 

اأن  على  بحريني  �شخ�س  مع  اتفقت 

من  اأكرث  يف  الأغاين  بت�شغيل  تقوم 

الواقعة  يوم  يف  واأنها  ليلى،  ملهى 

اأحد  يف  ملهى  يف  متواجدة  كانت 

الفنادق وقامت بت�شوير مقطع فيديو 

)�شناب  تطبيق  عرب  ح�شابها  يف 

التي  املكان  عن  وب�شوؤالها  �شات(، 

فاأقرت  الف�شتان،  ذلك  منه  ا�شرتت 

املحل  �شاحب  وبا�شتدعاء  باملحل. 

املالب�س  جلب  يف  يعمل  باأنه  اأفاد 

جمهورية  مع  الن�شائية  والف�شاتي 

واأنه  الرتكية،  واجلمهورية  ال�شي 

طريق  عن  الب�شائع  بجلب  يقوم 

�شركات ال�شحن اأو عن طريق الربيد 

حوايل  قبل  واأنه  حمله،  يف  وبيعها 

3 اأيام تقريًبا ح�شرت فتاة )املتهمة( 

مببلغ  الف�شاتي  اأحد  منه  وا�شرتت 

يعلم  ل  واأنه  بحرينًيا،  ديناًرا   50

اإذا كان ذلك الف�شتان خمالًفا لالآداب 

جلب  قد  واأنه  البحرين،  يف  العامة 

قطعتي من نف�س الف�شتان.
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حممد ال�شرعبي

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

اإخالء �شبيل بائع الف�شتان الذي ا�شرتته الفتاة

27 يوليو احلكم يف واقعة ن�شر خليجية لفيديو خملٍّ بالآداب

بعدما تنّكرت لرعايته يف كرب �شّنه واأ�شاءت معاملته

ا وجزًءا من بيت وهبهما لبنته بحريني ي�شرتجع اأر�شً

املحكمة  باأن  العبيديل  غ�شان  املحامي  اأفاد 

اأر�س  قطعة  باإعادة  ق�شت  ال�شرعية  الكربى 

وجزء من بيت لبحريني كان قد وهبهما لبنته، 

�شنه،  كرب  يف  لرعايته  الأخرية  تنكرت  اأن  بعد 

يف  زوجته  ن�شيب  اإعادة  املحكمة  رف�شت  فيما 

الطالق  طلبت  ثم  عليه  ح�شلت  اأن  بعد  البيت 

ورف�شت البقاء معه.

واأ�شاف العبيديل وكيل الأب اأن موكله كان 

لالبنة  ووهب  بيًتا،  وابنته  لزوجته  وهب  قد 

اأن  وبعد  لكنه  عام 2013،  اأر�س خالل  قطعة 

العمر  به  وتقدم  ال�شن  يف  طاعًنا  رجالً  اأ�شبح 

اأ�شباب  لنف�شه  يوفر  اأن  على  عاجًزا  واأ�شبح 

تليق به يف عجزه، وجد  التي  الكرمية  املعي�شة 

و�شوء  وجحوًدا  نكراًنا  والبنة  الزوجة  من 

اأقامت  بل  بذلك  الزوجة  تكتف  ومل  معاملة، 

واأكرمها،  م�شتقبلها  اأمن  اأن  بعد  تطليق  دعوى 

يف  رجوعه  باإثبات  احلكم  املحكمة  من  مطالًبا 

الهبة  وثيقتي  واعتبار  والبنة،  للزوجة  هبته 

كاأن مل تكن واإبطالهما.

يف  ذكرت  املحكمة  باأن  العبيديل  وذكر 

الرجوع  املقرر �شرًعا بجواز  حيثيات حكمها ان 

حلديث  وذلك  فقط،  لالأبوين  بالن�شبة  الهبة  يف 

يحق  »ل  �شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

الوالد  اإل  فيها  العطية فريجع  يعطي  اأن  لرجل 

فيما اأعطى لولده«، ويجوز لالأب اعت�شار الهبة 

اأو مل حتز و�شواء كان  اأولده �شواء حيزت  من 

البن �شغرًيا اأم كبرًيا.

اعت�شار  يجوز  ل  »اإنه  املحكمة  واأ�شافت 

الأولد،  غري  من  �شرًعا  الهبة  يف  والرجوع 

البنة  من  ال�شرعية  الهبة  باعت�شار  وحكمت 

الكائن  والعقار  الب�شيتي،  الكائن يف  العقار  يف 

ت�شجيلها  وحمو  واإلغائها  ال�شرقي،  بالرفاع 

مواجهة  وذلك  عليه،  كان  ما  على  الأمر  واإعادة 

الهبة  اعت�شار  للحكمة  ورف�شت  عليهم،  املدعى 

عليهم  املدعى  واألزمت  الزوجة  ن�شيب  يف 

بامل�شروفات واأتعاب املحاماة«.

توقيفهم خالل 24 �شاعة وا�شرتجاع امل�شروقات.. »املباحث«: 

حب�س 3 متهمني اأتلفوا و�شرقوا حماًل لبيع الهواتف

�شّرح   القائم   باأعمال   رئي�س   نيابة  

 املحافظة   اجلنوبية   بتلقي   النيابة   العامة  

 بالًغا   من   الإدارة   العامة   للمباحث   والأدلة  

 اجلنائية   مفاده   اإلقاء   القب�س   على   ثالثة  

 متهمي   اأخفوا   م�شروقات   قدرت   قيمتها  

 بحوايل   14   األف   دينار  ،  متت   �شرقتها   من  

 حمل   لبيع   الهواتف   النقالة   مبنطقة   الرفاع  

 ال�شرقي   بعد   اأن   متكنوا   من   اإتالف   باب  

 املحل   والفرار   بامل�شروقات . 

وقد   با�شرت   النيابة   العامة   هذا ،  

 ا�شتجواب   املتهمي   املقبو�س   عليهم،   حيث  

 تبي   قيام   ثالثة   متهمي   اآخرين   ب�شرقة  

 حمل   الهواتف   النقالة   وت�شليم   امل�شروقات  

 للمتهمي   املقبو�س   عليهم   بغية   اإخفائها  

 وبيعها   يف   وقت   لحق   وتقا�شم   الأرباح  

 فيما   بينهم،   ومت   حب�س   املتهمي   احتياطًيا 

 وجاري   ا�شتكمال   اإجراءات   التحقيق  

 و�شولً   ل�شبط   باقي   املتهمي . 

وكانت �شرطة اإدارة املباحث اجلنائية 

بالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 

اآ�شيويي   3 على  القب�س  من  متكنت  قد 

عاًما(،   32-22 بي  اأعمارهم  )ترتاوح 

الهواتف  لبيع  و�شرقة حمل  باإتالف  قاموا 

امل�شروقات  قيمة  قدرت  حيث  املحمولة، 

بحوايل 14 األف دينار.

تلقي  بعد  اأنه  الإدارة  واأو�شحت 

ال�شرطة  با�شرت  ال�شاأن،  بهذا  معلومات 

عمليات البحث والتحري وجمع املعلومات 

هوية  حتديد  عن  اأ�شفرت  والتي  والأدلة 

املذكورين والقب�س عليهم خالل 24 �شاعة 

على  العثور  مت  فيما  ال�شرقة،  حدوث  من 

ال�شيارة  امل�شروق يف  املحل  من  هاتًفا   40

امل�شتخدمة يف الواقعة.

للمباحث  العامة  الإدارة  واأ�شارت 

على  التحّفظ  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية  والأدلة 

كافة  واتخاذ  امل�شروقة،  امل�شبوطات 

متهيًدا  الالزمة؛  القانونية  الإجراءات 

لإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

القب�س على 4 اأ�شخا�س قاموا 

برتويج عملة مزيفة بطرق احتيالية

متّكنت �شرطة اإدارة مكافحة اجلرائم القت�شادية بالإدارة العامة ملكافحة الف�شاد 

عملة  برتويج  قاموا  اأ�شخا�س   4 على  القب�س  من  واللكرتوين  القت�شادي  والأمن 

حتويل  با�شتطاعتهم  اأنه  ال�شحية  اإيهام  خالل  من  احتيالية  بطرق  مزيفة  نقدية 

الأوراق العادية اإىل اأوراق نقدية حقيقية. وفور تلقي الإدارة ملعلومات بهذا ال�شاأن، 

با�شرت ال�شرطة عمليات البحث والتحري وجمع املعلومات والأدلة التي اأ�شفرت عن 

حتديد هوية املذكورين والقب�س عليهم متلب�شي، حيث مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة واإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

وزير النفط يبحث �ُشبل التعاون امل�شرتك مع ال�شفرية الإيطالية

ا�شتقبل وزير النفط والبيئة واملبعوث 

مبارك  بن  حممد  املناخ  ل�شوؤون  اخلا�س 

بن دينه �شفرية اجلمهورية الإيطالية لدى 

لبحث  وذلك  اأمادي،  باول  البحرين  مملكة 

يف  اجلانبي  بي  امل�شرتك  التعاون  �شبل 

جمال النفط والبيئة.

وقد رّحب وزير النفط والبيئة ب�شفرية 

اجلمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين، 

موؤكًدا على العالقات الثنائية املتميزة التي 

مملكة  وحر�س  ال�شديقي،  البلدين  جتمع 

مع  التعاون  اأوا�شر  تعزيز  على  البحرين 

اجلمهورية الإيطالية يف خمتلف املجالت.

الق�شايا  من  العديد  اإىل  اللقاء  وتطّرق 

ا�شتعر�س  حيث  امل�شرتك،  الهتمام  ذات 

البلدين  بي  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �ُشبل 

الرامية لتنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة، من 

الربامج وامل�شاريع وتبادل اخلربات  خالل 

والتجارب البحرينية والإيطالية.

الإيطالية  ال�شفرية  عرّبت  جانبها،  من 

لالهتمام  الإيطالية  اجلمهورية  تقدير  عن 

تقدم  اأجل  من  البحرين  توليه مملكة  الذي 

موؤكدًة  البلدين،  بي  الثنائي  التعاون 

يعود  مبا  اأوا�شره  تعزيز  على  حر�شها 

بالنفع على البلدين وال�شعبي ال�شديقي.

عقدت لقاًء ت�شاورًيا مع جمموعة جديدة من اأ�شحاب املن�شاآت ال�شياحية.. ال�شرييف:

مباحثات مع وزارات وهيئات �شياحة خليجية لإطالق برامج �شياحية م�شرتكة
ال�شرييف  فاطمة  ال�شياحة  وزيرة  ك�شفت 

مع  املباحثات  ا�شتكمال  ب�شدد  الوزارة  اأن 

الدول  من  عدد  ال�شياحة يف  وهيئات  وزارات 

برامج  اإطالق  بهدف  ال�شقيقة  اخلليجية 

البحرين  مملكة  فيها  تكون  م�شرتكة  �شياحية 

اأ�شا�شية من اجلولة اخلليجية لل�شياح  حمطة 

من  املزيد  جذب  يف  ي�شهم  ومبا  الأجانب، 

ال�شياح والزوار للبحرين.

الثاين  الت�شاوري  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

اأ�شحاب  من  عدد  مع  �شعادتها  عقدته  الذي 

فنادق  من  خمتلفة  �شياحية  من�شاآت  ومديري 

وترفيهية  �شياحية  فعاليات  تنظيم  و�شركات 

ومكاتب �شياحة و�شفر وغريها، �شمن �شل�شلة 

موؤخًرا  ال�شرييف  الوزيرة  د�شنتها  اجتماعات 

ملن�شاآت  القيادي  الدور  تعزيز  اإىل  وترمي 

ال�شياحة  ال�شياحي اخلا�س يف تطوير  القطاع 

بالبحرين.

اللقاء  خالل  ال�شياحة  وزيرة  وقالت 

البناء على خمرجات هذه  الت�شاوري: »نوا�شل 

وجهة  البحرين  مملكة  جعل  اأجل  من  اللقاءات 

رئي�شية �شمن برنامج رحلة ال�شياح لدى قدومهم 

�شمن  اأو  فردي  ب�شكل  العربي  اخلليج  ملنطقة 

املقا�شد  اأن  على  والتاأكيد  �شياحية،  جمموعات 

جزًءا  تكون  اأن  املهم  من  البحرينية  ال�شياحية 

اأ�شا�شًيا من خمطط اأي �شائح زائر للمنطقة«. 

من�شاآت  دور  على  ا  اأي�شً ل  »نعِوّ واأ�شافت 

البحرين  مملكة  يف  اخلا�س  ال�شياحي  القطاع 

يف دعم جهودنا هذه من خالل تقدمي منتجات 

عالية  وبجودة  مبتكرة  �شياحية  وخدمات 

واأ�شعار تناف�شية«.

تكامل  اأهمية  ال�شرييف  الوزيرة  واأكدت 

اخلا�س  ال�شياحي  من�شاآت  خمتلف  بي  العمل 

ال�شياحي  ال�شوق  من  ح�شتها  زيادة  اأجل  من 

اخلليجي من خالل ا�شتقطاب املزيد من ال�شياح 

الوزارة  اأن  اإىل  م�شرية  للبحرين،  اخلليجيي 

تركز على الرتويج ال�شياحي للبحرين يف عدة 

اأ�شواق خليجية، دون اإغفال اأ�شواق باقي الدول 

الأخرى امل�شدرة لل�شياح يف املنطقة والعامل.

برنامج »الأخطاء الطبية ملزاويل مهنة الطب 

الب�شري وطب الأ�شنان« يختتم فعالياته
امل�شرتك  التدريبي  الربنامج  اختتم 

بي اأع�شاء النيابة العامة واأع�شاء اللجان 

الفنية لتقرير الأخطاء املهنية ملزاويل مهنة 

بالهيئة  الأ�شنان  وطب  الب�شري  الطب 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

والذي مت تنظيمه حتت رعاية النائب العام 

الدكتور علي بن ف�شل البوعيني، بتعاون 

م�شرتك بي النيابة العامة والهيئة الوطنية 

ومعهد  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

الدرا�شات الق�شائية والقانونية. 

منذ  انطلق  الذي  الربنامج  وت�شمن 

فرباير املا�شي وا�شتمر على مدار 6 اأ�شهر، 

التخ�ش�شية،  العمل  ور�س  من  �شل�شلة 

�شارك خاللها عدد من اأع�شاء النيابة العامة 

لتقرير  الفنية  اللجان  واأع�شاء  وروؤ�شاء 

الأخطاء املهنية ملزاويل مهنة الطب الب�شري 

املفاهيم  تبادل  بهدف  الأ�شنان؛  وطب 

عنا�شر  ل�شتيعاب  والقانونية  العلمية 

الفني  منظوريه  من  الطبي  اخلطاأ  ومفهوم 

الالزمة  التحقيق  ومتطلبات  والقانوين، 

عن  اجلنائية  امل�شوؤولية  قيام  من  للتثبت 

الأخطاء الطبية. 

حتت  عمل  بور�شة  الربنامج  واختتم 

قّدمتها  الطبية«،  »امل�شوؤولية  عنوان 

جمال  نورة  الأ�شتاذة  النيابة  رئي�س 

الأطباء مبختلف  من  عدد  املعال، مب�شاركة 

امل�شت�شفيات العامة واخلا�شة باململكة.

الطبية  امل�شوؤولية  الور�شة  وناق�شت 

اإىل  متطّرقة  وانتفائها،  قيامها  واأحوال 

الأخطاء الطبية خالل مراحل العمل الطبي، 

و�شولً للتوعية املن�شودة ملختلف العاملي 

يف املجال الطبي.

دور  منطلق  من  الربنامج  هذا  وجاء 

الرا�شخ  واإميانها  التوعوي  العامة  النيابة 

وحر�شها  الجتماعية،  امل�شوؤولية  باأهمية 

القانون،  لأحكام  ال�شحيح  التطبيق  على 

التي  الق�شايا  يف  ال�شحيح  الت�شرف  واإىل 

املختلفة  ال�شحية  املهن  مزاويل  من  تقع 

مع  التحقيق  اإجراءات  �شمنها  من  والتي 

الأطباء يف اجلرائم غري العمدية، اإ�شافة اإىل 

توفري كل �شبل الدعم القانوين للجان الفنية 

املخت�شة بتقرير حدوث الأخطاء املهنية.

اإحياء اأم�شيات فنية وتقدمي عرو�س م�شرحية وور�س تعليمية

ن�شاط »�شيف البحرين 14« الثقايف ي�شتمر يف ال�شالة الثقافية

ن�شاطه  بتقدمي  ع�شر  الرابع  البحرين  �شيف  مهرجان  ي�شتمر 

من  العديد  انطالقته  منذ  ا�شت�شافت  اإذ  الثقافية،  ال�شالة  وبراجمه يف 

الأم�شيات الفنية والعرو�س امل�شرحية. 

وعرو�س  البحرين،  من  الكال�شيكية  املو�شيقى  حفل  بعد  فمن 

للجمهور  ال�شالة  قّدمت  بريطانيا،  من  القادمة  رمييك�شد«  »برينياك 

العر�س امل�شرحي »القنديل ال�شغري« بالتعاون مع �شفارة دولة فل�شطي 

ال�شالة  �شفارة جمهورّية كوريا، �شهدت  اململكة.  وبالتعاون مع  لدى 

الكوري  الفني  الأداء  لفريق  املميز  الراق�س  املو�شيقي  العر�س  اإقامة 

يف  الرئي�شّية  وال�شمات  الأحداث  ا�شتعر�س  والذي   ،»MAKERS«

التاريخ احلديث واملعا�شر لكوريا، بدًءا من احلركات التاريخّية و�شولً 

اإىل يومنا احلا�شر والنت�شار العاملي للبوب الكوري »كي بوب«. 

اجلمهور  كان  هادفة،  تاريخّية  ر�شائل  من  قّدمه  ما  جانب  واإىل 

على موعد مع عر�س ممتع يتمازج رق�س ال�شارع ذي امل�شتوى املُتَقن 

وامل�شحوب باملو�شيقى الكورّية التقليدّية »جوجاك«.

عّرف  الفالمينكو  لفن  �شاحًرا  ا  عر�شً الثقافية  ال�شالة  �شهدت  كما 

احل�شور باجلوانب الفريدة لهذا الفن الإ�شباين الأ�شيل، اإذ قّدم العر�س 

عازف الغيتار �شالفي من مدينة قاد�س فنونه الرائعة واملمتعة، ورافقته 

فنانة رق�س الفالمينكو املحرتفة بيزا ديلو�س مورو�س من بر�شلونة. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12155/pdf/INAF_20220719005543854.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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أنس األغبش «

البن��دول  أن��واع  معظ��م  اختف��ت 
م��ن أرف��ف الصيدلي��ات، خصوص��ًا 
واألذن  األن��ف  بالتهاب  المرتبط��ة 
الحنجرة وارتفاع درجة حرارة الجسم 
والبن��دول  البن��دول  ب��ودرة  مث��ل، 
كولد  واألصفر  والبرتقال��ي  األخضر 
أن��د فل��و« cold+flu، إل��ى جان��ب 
الخ��اص   otrivin بخ��اخ األوترفي��ن 
بحساس��ية األنف، وقطرة واكس��ول 
waxsol إلزال��ة ش��مع األذن. وعزت 
الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ف��ي  الجالهم��ة  مري��م  الدكت��ورة 
تصري��ح ل�»الوط��ن«، النق��ص إلى 
تزاي��د الطل��ب م��ع ارتف��اع حاالت 
كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن ال��وكالء المعتمدين س��يوفرون 
النقص خالل األيام القليلة المقبلة، 

خصوص��ًا وأن هن��اك ش��حنات ف��ي 
إجراءات التخليص الجمركي، ما عدا 
»كولد اند فلو«، حيث توجد مشكلة 
في تزوي��د الوكي��ل بالمطلوب من 
قبل الش��ركة المصنع��ة وقد يؤدي 
إل��ى ع��دم تواج��ده خ��الل الفت��رة 

الحالية.
وأوضح��ت، أن جمي��ع تل��ك األدوية 
مس��جلة ومرخصة من قب��ل الهيئة 
ف��ي  لنقصه��ا  عالق��ة  يوج��د  وال 
الصيدلي��ات، بأية إج��راءات تتعلق 
بترخيصها أو تس��جيلها، الفتة إلى 
أن نق��ص بخ��اخ األوترفي��ن يعود 
إل��ى تأخر التوريد من قبل الش��ركة 

المصنعة.
وفيما يتعلق بوج��ود بدائل، ذكرت 
الرئي��س التنفيذي للهيئة أن هناك 
بدائ��ل لكنها قد تك��ون غير كافية 
 Otrivin :نظرًا لزيادة الطل��ب، مثل
 Xylomet Nasal  .1  :Generics

Drops، ل��دى صيدلي��ة وائ��ل إل��ى 
 ،Decozal Nasal Drops جان��ب 

والذي يباع لدى صيدليات ناصر.
رئيس��ة  أك��دت  آخ��ر،  م��ن جان��ب 
جمعية الصيادل��ة البحريني������ة د. 
رح��اب النعيم��ي، وج��ود نقص في 
تلك األدوية من الش��ركة المبتكرة 
المنتج��ة له��ا، ولكن ف��ي المقابل 
توجد ش��ركات أخرى كثي��رة تصنع 
نف��س األدوية وتحت��وي على نفس 
الم��واد الفعال��ة وتعم��ل بنف��س 
ومتوف��رة  والمفع��ول  الكف��اءة 

باألسواق.

فيم��ا أكد صيادل��ة، أن هناك نقصًا 
كبيرًا في البن��دول وخصوصًا »كولد 
اند فل��و« منذ فت��رة، باإلضافة إلى 
 waxsol واكس��ول  قط��رة  اختف��اء 
إلزال��ة ش��مع األذن، مش��يرين ف��ي 
الوقت نفسه إلى أن بخاخ األوترفين 
الخاص بحساسية األنف اختفى منذ 

أسبوعين تقريبًا.
وأشاروا إلى أن، الطلب ارتفع بشكل 
كبير خالل الفت��رة الماضية، داعين 
إل��ى توفي��ر تل��ك األدوية س��ريعًا 
خصوص��ًا وأن الطلب عليه��ا ما زال 

مستمرًا حتى اآلن.

»منشآت« يتيح إمكانية االطالع على تراخيص المهنيين العاملين

 »نهرا«: توفير خدمة الترخيص
لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

أّك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«، د. مري��م عذب��ي 
التح��ول  اس��تكمال  الجالهم��ة 
اإللكتروني بكاف��ة إجراءات تراخيص 
المهنيي��ن الصحيي��ن والمؤسس��ات 
الصحي��ة، وذل��ك تماش��يًا م��ع رؤية 
الحكوم��ة ف��ي التح��ول اإللكترون��ي 
وتيس��ير اإلج��راءات وتعزي��ز فاعلية 
الجه��ات  م��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 

الحكومية.
وأش��ارت الدكت��ورة الجالهم��ة إل��ى 
أن��ه تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
للتح��ول الرقمي وحرص��ًا من الهيئة 
عل��ى تطوي��ر خدماته��ا المقدم��ة، 
فقد تم اس��تحداث خدم��ة الترخيص 
اإللكتروني لمزاول��ة المهن الطبية؛ 
تحمي��ل  المهن��ي  بإم��كان  حي��ث 
الترخي��ص الخ��اص ب��ه م��ن خ��الل 
حس��ابه الشخصي التابع للهيئة دون 
الحاج��ة لزي��ارة مقر الهيئ��ة، وذلك 
عن طري��ق خاصي��ة barcode الذي 
يحتوي على جميع البيانات المعتمدة 
والصادرة عن قس��م تنظي��م المهن 

الصحي��ة بالهيئ��ة. وأوضحت رئيس 
قس��م تنظي��م المه��ن الصحي��ة في 
الهيئ��ة الدكت��ورة زبيدة الش��يخ أّن 
ه��ذه الخدمة اإللكتروني��ة المقدمة 
من ِقب��ل الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة متاحة 
لألف��راد الراغبين في تجديد ترخيص 
مزاولة المهن الطبي��ة في البحرين، 
ومنها األطب��اء والممرضون والمهن 
الطبية المعاونة األخرى س��واء كانوا 

س��يزاولون مهنته��م ف��ي الجه��ات 
الصحية الحكومية أو الخاصة، ويتيح 
الترخيص اإللكترون��ي الحصول على 
نس��خة مصورة م��ن الترخيص دون 

الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأك��دت الهيئ��ة الوطني��ة أن��ه ت��م 
االنته��اء م��ن تطبيق  نظ��ام تنظيم 
الذي  الصحية »منش��آت«  المنش��آت 
تتي��ح  إلكتروني��ة  منص��ة  يعتب��ر 
الصحية تسجيل  المؤسس��ات  لكافة 
حس��اب خ��اص به��ا وتحت��وي على 
كافة المعلوم��ات المتعّلقة بها من 
خدمات وتقاري��ر وتوصيات وتوقيت 
انتهاء التراخيص، ويمكن من خالله 
أيضًا طل��ب كافة التعامالت، س��واء 
طل��ب ترخيص أو تجدي��د الترخيص 
أو طل��ب إضافة خدم��ات صحية ذات 
عالقة بالهيئة، والتي  يمكن التقديم 
إليه��ا جميعها ع��ن طري��ق الموقع 
munshaat. للهيئ��ة  اإللكترون��ي 

.nhra.bh
ويتيح نظام »منش��آت« للمؤسسات 
عل��ى  االط��الع  إمكاني��ة  الصحي��ة 
وفي  العاملين،  المهنيي��ن  تراخيص 

حال وج��ود ترخيص بحاج��ة لتجديد 
يتم تنبي��ه العاملين وكذلك االطالع 
عل��ى تقرير الزي��ارات التفتيش��ية أو 
المخالف��ات المتوافرة، كما يمكنهم 
الخدم��ات  باق��ات  م��ن  أي  اختي��ار 
الموجودة على الموقع، مشيرًة إلى أن 
الهيئ��ة قامت بتحويل كافة ملفاتها 
ومس��تنداتها الورقية إلى إلكترونية 
في إط��ار تعزيز التح��ول اإللكتروني 

للخدمات.
كما دّش��نت الهيئة الوطنية لتنظيم 
أول  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
تطبي��ق هاتفي من نوعه »تفتيش« 
الذي يختص بالمفتش��ين الصحيين 
ف��ي الهيئ��ة وُيمّكنه��م م��ن إدخال 
كافة المالحظ��ات إلكترونيًا في ذات 
الوق��ت دون الحاج��ة إل��ى تدوينه��ا 
يدوي��ًا، وكذل��ك ُيمّكنه��م من رصد 
أي مخالف��ات أو إنت��اج م��واد مرئية 
»فيدي��و«، ويقوم ه��ذا التطبيق آليًا 
بتحويل المالحظات إلى تقرير شامل 
يرس��ل إل��ى المؤسس��ات لمراجعته 
والتحق��ق منه وم��ن ثم ينش��ر على 

نظام »منشآت«.

د. زبيدة الشيخ

 وزيرة الصحة: جهود
 فاعلة لـ»الغرفة« في

االستثمار بالقطاع الصحي

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد بمكتبها رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين س��مير ناس. وفي مستهل اللقاء رّحبت الوزيرة 
برئي��س الغرف��ة، مؤّكدة دور القطاع الخاص كش��ريٍك أساس��ي 
وفّعال في تعزيز مس��ارات التنمية ف��ي مملكة البحرين، ومحرك 
رئيسي لالقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. وأش��ارت إلى الجهود الفاعل��ة لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين في تعزيز االستثمارات بالقطاع الصحي، ودعم 
تطبيق برنامج الضمان الصحي »صحتي« بما يضمن اس��تدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
من جانبه، أّكد ناس أهمّية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك 
م��ع وزارة الصح��ة لتحقيق األه��داف المنش��ودة، منّوهًا بحرص 
الغرفة على الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مسيرة النمّو والتطور 
االقتصادي للوطن، وُيحّقق تطلعات المواطن ويفتح أمامه مزيدًا 

من الفرص الواعدة.

»السلمانية« يشكل فريقًا 
متخصصًا في اإلصابات البليغة

أعلن مجمع السلمانية الطبي عن تشكيل فريق متخصص في 
اإلصاب��ات البليغة في عدة تخصصات منه��ا الجراحة العامة، 
والط��وارئ، والتخدير، والعظ��ام، والتنفس، واألش��عة وبنك 
الدم، وذلك بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة الدكتور أحم��د محمد األنص��اري. ويهدف تكوين 
الفريق وفقًا للبيان الصحف��ي الصادر عن المجمع إلى تفعيل 
»خطة استجابة س��ريعة وطارئه« لتقديم الدعم والمساندة 
لمرضى الح��وادث واإلصابات البليغة ولضم��ان وصول كافة 
الخدمات الصحية من تش��خيص وعالج، والتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

»كولد أند فلو« خارج الخدمة.. واختفاء »األوترفين« وقطرة »واكسول«

 البحرين خالية من البندول.. 
ومريم الجالهمة لـ                 : سيتوفر خالل أيام

 »نهرا«: ال عالقة لنفاد األدوية
بإجراءات الترخيص أو التسجيل

 رئيسة الصيادلة: توجد بدائل
تعمل بنفس الكفاءة والمفعول

»سوق العمل«: ضبط مخالفات في المحرق
نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية 
مشتركة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية شرطة محافظة المحرق شملت عددًا من مواقع العمل في المحافظة.
وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العم��ل وقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن، وضبط عدد من العمال 

المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على اس��تمرار الحمالت المش��تركة مع مختلف الجهات 
الحكومي��ة طيلة العام ف��ي مختلف محافظات المملكة، وذل��ك إيمانًا منها بمبدأ 
التكام��ل بين مختلف الجهات ذات العالقة لتطوي��ر بيئة العمل والتصدي لكافة 
الممارس��ات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 

سوق العمل، عالوًة على تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى 
للمحافظة على المجتمع أمني��ًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور إلى 

اإلبالغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
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زينل تهنئ بتأهل منتخب 
الشباب لنهائيات كأس العالم

بعثت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بن��ت عبداهلل زينل برقية 
تهنئة إلى النائب علي محمد إسحاقي رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد عبرت فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
تأهل المنتخب الوطني للش��باب لكرة اليد إلى نهائيات كأس 
العالم في ألمانيا واليونان 2023، إذ يعد هذا اإلنجاز العالمي 
المش��رف محل فخ��ٍر واعتزاٍز ويؤكد تفوق ش��بابنا الرياضيين 
بإصرارهم وعزيمتهم وترك بصمتهم في المحافل الرياضية 
اإلقليمية والدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، كم��ا تضاف هذه اإلنجازات 
التي حققها االتحاد البحريني لك��رة اليد إلى اإلنجازات الثرية 

لمملكة البحرين في المجال الرياضي والشبابي.

رئيس الشورى: تأهل منتخب 
الشباب لكأس العالم يعكس 
رعاية الملك بالرياضة البحرينية

بعث رئيس مجلس الشورى علي الصالح برقية تهنئة، إلى رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، بمناسبة تأهل منتخب 
البحرين الوطني للشباب لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم في 
ألمانيا واليونان 2023، للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز يعك��س الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة 
البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، واالهتمام المستمر من الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د أن هذا اإلنج��از الرياضي، يعك��س المتابعة والمس��اندة 
التي يوليها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية، وحرص سمّوهما على النهوض بالرياضة البحرينية.
وأش��اد رئي��س مجلس الش��ورى بالجه��ود التي يبذله��ا مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد، ومس��اعيه المتواصلة لحصد 
اإلنجازات الرياضي��ة لمملكة البحرين، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
بالمستويات العالية التي ظهر عليها العبو منتخب الشباب لكرة 

اليد، وما قدموه من أداء رياضي مشّرف.

»الصحة العالمية«: جهود متميزة 
للبحرين في التصدي لـ»كورونا«

أش��ادت منظم��ة الصحة العالمية في تقرير دراس��ة الحال��ة عن جائحة 
كورون��ا )كوفي��د-19( لتوثيق اس��تجابة مملكة البحرين االس��تراتيجية 
لجائحة كوفيد-19، بجهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا، 
حي��ث تعب��ر البحرين تجرب��ة ناجحة ونموذجي��ة ومثال يحت��ذى به في 

المنطقة.
وأكد المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدناهوم 
غيبربس��وس، أن نجاح مملكة البحرين في التصدي للجائحة، كان نتيجة 
لالستعدادات المبكرة والكوادر الوطنية المؤهلة، التي ساهمت في تجاوز 
األزمة، فيما أكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد 

بن سالم المنظري أن مملكة البحرين تتمتع بنظام صحي متطور.

د. رحاب النعيميد. مريم الجالهمة

أنس األغبش «

البن��دول  أن��واع  معظ��م  اختف��ت 
م��ن أرف��ف الصيدلي��ات، خصوص��ًا 
واألذن  األن��ف  بالتهاب  المرتبط��ة 
الحنجرة وارتفاع درجة حرارة الجسم 
والبن��دول  البن��دول  ب��ودرة  مث��ل، 
كولد  واألصفر  والبرتقال��ي  األخضر 
أن��د فل��و« cold+flu، إل��ى جان��ب 
الخ��اص   otrivin بخ��اخ األوترفي��ن 
بحساس��ية األنف، وقطرة واكس��ول 
waxsol إلزال��ة ش��مع األذن. وعزت 
الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ف��ي  الجالهم��ة  مري��م  الدكت��ورة 
تصري��ح ل�»الوط��ن«، النق��ص إلى 
تزاي��د الطل��ب م��ع ارتف��اع حاالت 
كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن ال��وكالء المعتمدين س��يوفرون 
النقص خالل األيام القليلة المقبلة، 

خصوص��ًا وأن هن��اك ش��حنات ف��ي 
إجراءات التخليص الجمركي، ما عدا 
»كولد اند فلو«، حيث توجد مشكلة 
في تزوي��د الوكي��ل بالمطلوب من 
قبل الش��ركة المصنع��ة وقد يؤدي 
إل��ى ع��دم تواج��ده خ��الل الفت��رة 

الحالية.
وأوضح��ت، أن جمي��ع تل��ك األدوية 
مس��جلة ومرخصة من قب��ل الهيئة 
ف��ي  لنقصه��ا  عالق��ة  يوج��د  وال 
الصيدلي��ات، بأية إج��راءات تتعلق 
بترخيصها أو تس��جيلها، الفتة إلى 
أن نق��ص بخ��اخ األوترفي��ن يعود 
إل��ى تأخر التوريد من قبل الش��ركة 

المصنعة.
وفيما يتعلق بوج��ود بدائل، ذكرت 
الرئي��س التنفيذي للهيئة أن هناك 
بدائ��ل لكنها قد تك��ون غير كافية 
 Otrivin :نظرًا لزيادة الطل��ب، مثل
 Xylomet Nasal  .1  :Generics

Drops، ل��دى صيدلي��ة وائ��ل إل��ى 
 ،Decozal Nasal Drops جان��ب 

والذي يباع لدى صيدليات ناصر.
رئيس��ة  أك��دت  آخ��ر،  م��ن جان��ب 
جمعية الصيادل��ة البحريني������ة د. 
رح��اب النعيم��ي، وج��ود نقص في 
تلك األدوية من الش��ركة المبتكرة 
المنتج��ة له��ا، ولكن ف��ي المقابل 
توجد ش��ركات أخرى كثي��رة تصنع 
نف��س األدوية وتحت��وي على نفس 
الم��واد الفعال��ة وتعم��ل بنف��س 
ومتوف��رة  والمفع��ول  الكف��اءة 

باألسواق.

فيم��ا أكد صيادل��ة، أن هناك نقصًا 
كبيرًا في البن��دول وخصوصًا »كولد 
اند فل��و« منذ فت��رة، باإلضافة إلى 
 waxsol واكس��ول  قط��رة  اختف��اء 
إلزال��ة ش��مع األذن، مش��يرين ف��ي 
الوقت نفسه إلى أن بخاخ األوترفين 
الخاص بحساسية األنف اختفى منذ 

أسبوعين تقريبًا.
وأشاروا إلى أن، الطلب ارتفع بشكل 
كبير خالل الفت��رة الماضية، داعين 
إل��ى توفي��ر تل��ك األدوية س��ريعًا 
خصوص��ًا وأن الطلب عليه��ا ما زال 

مستمرًا حتى اآلن.

»منشآت« يتيح إمكانية االطالع على تراخيص المهنيين العاملين

 »نهرا«: توفير خدمة الترخيص
لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

أّك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«، د. مري��م عذب��ي 
التح��ول  اس��تكمال  الجالهم��ة 
اإللكتروني بكاف��ة إجراءات تراخيص 
المهنيي��ن الصحيي��ن والمؤسس��ات 
الصحي��ة، وذل��ك تماش��يًا م��ع رؤية 
الحكوم��ة ف��ي التح��ول اإللكترون��ي 
وتيس��ير اإلج��راءات وتعزي��ز فاعلية 
الجه��ات  م��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 

الحكومية.
وأش��ارت الدكت��ورة الجالهم��ة إل��ى 
أن��ه تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
للتح��ول الرقمي وحرص��ًا من الهيئة 
عل��ى تطوي��ر خدماته��ا المقدم��ة، 
فقد تم اس��تحداث خدم��ة الترخيص 
اإللكتروني لمزاول��ة المهن الطبية؛ 
تحمي��ل  المهن��ي  بإم��كان  حي��ث 
الترخي��ص الخ��اص ب��ه م��ن خ��الل 
حس��ابه الشخصي التابع للهيئة دون 
الحاج��ة لزي��ارة مقر الهيئ��ة، وذلك 
عن طري��ق خاصي��ة barcode الذي 
يحتوي على جميع البيانات المعتمدة 
والصادرة عن قس��م تنظي��م المهن 

الصحي��ة بالهيئ��ة. وأوضحت رئيس 
قس��م تنظي��م المه��ن الصحي��ة في 
الهيئ��ة الدكت��ورة زبيدة الش��يخ أّن 
ه��ذه الخدمة اإللكتروني��ة المقدمة 
من ِقب��ل الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة متاحة 
لألف��راد الراغبين في تجديد ترخيص 
مزاولة المهن الطبي��ة في البحرين، 
ومنها األطب��اء والممرضون والمهن 
الطبية المعاونة األخرى س��واء كانوا 

س��يزاولون مهنته��م ف��ي الجه��ات 
الصحية الحكومية أو الخاصة، ويتيح 
الترخيص اإللكترون��ي الحصول على 
نس��خة مصورة م��ن الترخيص دون 

الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأك��دت الهيئ��ة الوطني��ة أن��ه ت��م 
االنته��اء م��ن تطبيق  نظ��ام تنظيم 
الذي  الصحية »منش��آت«  المنش��آت 
تتي��ح  إلكتروني��ة  منص��ة  يعتب��ر 
الصحية تسجيل  المؤسس��ات  لكافة 
حس��اب خ��اص به��ا وتحت��وي على 
كافة المعلوم��ات المتعّلقة بها من 
خدمات وتقاري��ر وتوصيات وتوقيت 
انتهاء التراخيص، ويمكن من خالله 
أيضًا طل��ب كافة التعامالت، س��واء 
طل��ب ترخيص أو تجدي��د الترخيص 
أو طل��ب إضافة خدم��ات صحية ذات 
عالقة بالهيئة، والتي  يمكن التقديم 
إليه��ا جميعها ع��ن طري��ق الموقع 
munshaat. للهيئ��ة  اإللكترون��ي 

.nhra.bh
ويتيح نظام »منش��آت« للمؤسسات 
عل��ى  االط��الع  إمكاني��ة  الصحي��ة 
وفي  العاملين،  المهنيي��ن  تراخيص 

حال وج��ود ترخيص بحاج��ة لتجديد 
يتم تنبي��ه العاملين وكذلك االطالع 
عل��ى تقرير الزي��ارات التفتيش��ية أو 
المخالف��ات المتوافرة، كما يمكنهم 
الخدم��ات  باق��ات  م��ن  أي  اختي��ار 
الموجودة على الموقع، مشيرًة إلى أن 
الهيئ��ة قامت بتحويل كافة ملفاتها 
ومس��تنداتها الورقية إلى إلكترونية 
في إط��ار تعزيز التح��ول اإللكتروني 

للخدمات.
كما دّش��نت الهيئة الوطنية لتنظيم 
أول  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
تطبي��ق هاتفي من نوعه »تفتيش« 
الذي يختص بالمفتش��ين الصحيين 
ف��ي الهيئ��ة وُيمّكنه��م م��ن إدخال 
كافة المالحظ��ات إلكترونيًا في ذات 
الوق��ت دون الحاج��ة إل��ى تدوينه��ا 
يدوي��ًا، وكذل��ك ُيمّكنه��م من رصد 
أي مخالف��ات أو إنت��اج م��واد مرئية 
»فيدي��و«، ويقوم ه��ذا التطبيق آليًا 
بتحويل المالحظات إلى تقرير شامل 
يرس��ل إل��ى المؤسس��ات لمراجعته 
والتحق��ق منه وم��ن ثم ينش��ر على 

نظام »منشآت«.

د. زبيدة الشيخ

 وزيرة الصحة: جهود
 فاعلة لـ»الغرفة« في

االستثمار بالقطاع الصحي

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد بمكتبها رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين س��مير ناس. وفي مستهل اللقاء رّحبت الوزيرة 
برئي��س الغرف��ة، مؤّكدة دور القطاع الخاص كش��ريٍك أساس��ي 
وفّعال في تعزيز مس��ارات التنمية ف��ي مملكة البحرين، ومحرك 
رئيسي لالقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. وأش��ارت إلى الجهود الفاعل��ة لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين في تعزيز االستثمارات بالقطاع الصحي، ودعم 
تطبيق برنامج الضمان الصحي »صحتي« بما يضمن اس��تدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
من جانبه، أّكد ناس أهمّية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك 
م��ع وزارة الصح��ة لتحقيق األه��داف المنش��ودة، منّوهًا بحرص 
الغرفة على الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مسيرة النمّو والتطور 
االقتصادي للوطن، وُيحّقق تطلعات المواطن ويفتح أمامه مزيدًا 

من الفرص الواعدة.

»السلمانية« يشكل فريقًا 
متخصصًا في اإلصابات البليغة

أعلن مجمع السلمانية الطبي عن تشكيل فريق متخصص في 
اإلصاب��ات البليغة في عدة تخصصات منه��ا الجراحة العامة، 
والط��وارئ، والتخدير، والعظ��ام، والتنفس، واألش��عة وبنك 
الدم، وذلك بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة الدكتور أحم��د محمد األنص��اري. ويهدف تكوين 
الفريق وفقًا للبيان الصحف��ي الصادر عن المجمع إلى تفعيل 
»خطة استجابة س��ريعة وطارئه« لتقديم الدعم والمساندة 
لمرضى الح��وادث واإلصابات البليغة ولضم��ان وصول كافة 
الخدمات الصحية من تش��خيص وعالج، والتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

»كولد أند فلو« خارج الخدمة.. واختفاء »األوترفين« وقطرة »واكسول«

 البحرين خالية من البندول.. 
ومريم الجالهمة لـ                 : سيتوفر خالل أيام

 »نهرا«: ال عالقة لنفاد األدوية
بإجراءات الترخيص أو التسجيل

 رئيسة الصيادلة: توجد بدائل
تعمل بنفس الكفاءة والمفعول

»سوق العمل«: ضبط مخالفات في المحرق
نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية 
مشتركة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية شرطة محافظة المحرق شملت عددًا من مواقع العمل في المحافظة.
وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العم��ل وقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن، وضبط عدد من العمال 

المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على اس��تمرار الحمالت المش��تركة مع مختلف الجهات 
الحكومي��ة طيلة العام ف��ي مختلف محافظات المملكة، وذل��ك إيمانًا منها بمبدأ 
التكام��ل بين مختلف الجهات ذات العالقة لتطوي��ر بيئة العمل والتصدي لكافة 
الممارس��ات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 

سوق العمل، عالوًة على تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى 
للمحافظة على المجتمع أمني��ًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور إلى 

اإلبالغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
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زينل تهنئ بتأهل منتخب 
الشباب لنهائيات كأس العالم

بعثت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بن��ت عبداهلل زينل برقية 
تهنئة إلى النائب علي محمد إسحاقي رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد عبرت فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
تأهل المنتخب الوطني للش��باب لكرة اليد إلى نهائيات كأس 
العالم في ألمانيا واليونان 2023، إذ يعد هذا اإلنجاز العالمي 
المش��رف محل فخ��ٍر واعتزاٍز ويؤكد تفوق ش��بابنا الرياضيين 
بإصرارهم وعزيمتهم وترك بصمتهم في المحافل الرياضية 
اإلقليمية والدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، كم��ا تضاف هذه اإلنجازات 
التي حققها االتحاد البحريني لك��رة اليد إلى اإلنجازات الثرية 

لمملكة البحرين في المجال الرياضي والشبابي.

رئيس الشورى: تأهل منتخب 
الشباب لكأس العالم يعكس 
رعاية الملك بالرياضة البحرينية

بعث رئيس مجلس الشورى علي الصالح برقية تهنئة، إلى رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، بمناسبة تأهل منتخب 
البحرين الوطني للشباب لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم في 
ألمانيا واليونان 2023، للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز يعك��س الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة 
البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، واالهتمام المستمر من الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د أن هذا اإلنج��از الرياضي، يعك��س المتابعة والمس��اندة 
التي يوليها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية، وحرص سمّوهما على النهوض بالرياضة البحرينية.
وأش��اد رئي��س مجلس الش��ورى بالجه��ود التي يبذله��ا مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد، ومس��اعيه المتواصلة لحصد 
اإلنجازات الرياضي��ة لمملكة البحرين، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
بالمستويات العالية التي ظهر عليها العبو منتخب الشباب لكرة 

اليد، وما قدموه من أداء رياضي مشّرف.

»الصحة العالمية«: جهود متميزة 
للبحرين في التصدي لـ»كورونا«

أش��ادت منظم��ة الصحة العالمية في تقرير دراس��ة الحال��ة عن جائحة 
كورون��ا )كوفي��د-19( لتوثيق اس��تجابة مملكة البحرين االس��تراتيجية 
لجائحة كوفيد-19، بجهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا، 
حي��ث تعب��ر البحرين تجرب��ة ناجحة ونموذجي��ة ومثال يحت��ذى به في 

المنطقة.
وأكد المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدناهوم 
غيبربس��وس، أن نجاح مملكة البحرين في التصدي للجائحة، كان نتيجة 
لالستعدادات المبكرة والكوادر الوطنية المؤهلة، التي ساهمت في تجاوز 
األزمة، فيما أكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد 

بن سالم المنظري أن مملكة البحرين تتمتع بنظام صحي متطور.

د. رحاب النعيميد. مريم الجالهمة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/19/watan-20220719.pdf?1658210415
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1016597
https://alwatannews.net/article/1016479
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أنس األغبش «

البن��دول  أن��واع  معظ��م  اختف��ت 
م��ن أرف��ف الصيدلي��ات، خصوص��ًا 
واألذن  األن��ف  بالتهاب  المرتبط��ة 
الحنجرة وارتفاع درجة حرارة الجسم 
والبن��دول  البن��دول  ب��ودرة  مث��ل، 
كولد  واألصفر  والبرتقال��ي  األخضر 
أن��د فل��و« cold+flu، إل��ى جان��ب 
الخ��اص   otrivin بخ��اخ األوترفي��ن 
بحساس��ية األنف، وقطرة واكس��ول 
waxsol إلزال��ة ش��مع األذن. وعزت 
الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ف��ي  الجالهم��ة  مري��م  الدكت��ورة 
تصري��ح ل�»الوط��ن«، النق��ص إلى 
تزاي��د الطل��ب م��ع ارتف��اع حاالت 
كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن ال��وكالء المعتمدين س��يوفرون 
النقص خالل األيام القليلة المقبلة، 

خصوص��ًا وأن هن��اك ش��حنات ف��ي 
إجراءات التخليص الجمركي، ما عدا 
»كولد اند فلو«، حيث توجد مشكلة 
في تزوي��د الوكي��ل بالمطلوب من 
قبل الش��ركة المصنع��ة وقد يؤدي 
إل��ى ع��دم تواج��ده خ��الل الفت��رة 

الحالية.
وأوضح��ت، أن جمي��ع تل��ك األدوية 
مس��جلة ومرخصة من قب��ل الهيئة 
ف��ي  لنقصه��ا  عالق��ة  يوج��د  وال 
الصيدلي��ات، بأية إج��راءات تتعلق 
بترخيصها أو تس��جيلها، الفتة إلى 
أن نق��ص بخ��اخ األوترفي��ن يعود 
إل��ى تأخر التوريد من قبل الش��ركة 

المصنعة.
وفيما يتعلق بوج��ود بدائل، ذكرت 
الرئي��س التنفيذي للهيئة أن هناك 
بدائ��ل لكنها قد تك��ون غير كافية 
 Otrivin :نظرًا لزيادة الطل��ب، مثل
 Xylomet Nasal  .1  :Generics

Drops، ل��دى صيدلي��ة وائ��ل إل��ى 
 ،Decozal Nasal Drops جان��ب 

والذي يباع لدى صيدليات ناصر.
رئيس��ة  أك��دت  آخ��ر،  م��ن جان��ب 
جمعية الصيادل��ة البحريني������ة د. 
رح��اب النعيم��ي، وج��ود نقص في 
تلك األدوية من الش��ركة المبتكرة 
المنتج��ة له��ا، ولكن ف��ي المقابل 
توجد ش��ركات أخرى كثي��رة تصنع 
نف��س األدوية وتحت��وي على نفس 
الم��واد الفعال��ة وتعم��ل بنف��س 
ومتوف��رة  والمفع��ول  الكف��اءة 

باألسواق.

فيم��ا أكد صيادل��ة، أن هناك نقصًا 
كبيرًا في البن��دول وخصوصًا »كولد 
اند فل��و« منذ فت��رة، باإلضافة إلى 
 waxsol واكس��ول  قط��رة  اختف��اء 
إلزال��ة ش��مع األذن، مش��يرين ف��ي 
الوقت نفسه إلى أن بخاخ األوترفين 
الخاص بحساسية األنف اختفى منذ 

أسبوعين تقريبًا.
وأشاروا إلى أن، الطلب ارتفع بشكل 
كبير خالل الفت��رة الماضية، داعين 
إل��ى توفي��ر تل��ك األدوية س��ريعًا 
خصوص��ًا وأن الطلب عليه��ا ما زال 

مستمرًا حتى اآلن.

»منشآت« يتيح إمكانية االطالع على تراخيص المهنيين العاملين

 »نهرا«: توفير خدمة الترخيص
لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

أّك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«، د. مري��م عذب��ي 
التح��ول  اس��تكمال  الجالهم��ة 
اإللكتروني بكاف��ة إجراءات تراخيص 
المهنيي��ن الصحيي��ن والمؤسس��ات 
الصحي��ة، وذل��ك تماش��يًا م��ع رؤية 
الحكوم��ة ف��ي التح��ول اإللكترون��ي 
وتيس��ير اإلج��راءات وتعزي��ز فاعلية 
الجه��ات  م��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 

الحكومية.
وأش��ارت الدكت��ورة الجالهم��ة إل��ى 
أن��ه تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
للتح��ول الرقمي وحرص��ًا من الهيئة 
عل��ى تطوي��ر خدماته��ا المقدم��ة، 
فقد تم اس��تحداث خدم��ة الترخيص 
اإللكتروني لمزاول��ة المهن الطبية؛ 
تحمي��ل  المهن��ي  بإم��كان  حي��ث 
الترخي��ص الخ��اص ب��ه م��ن خ��الل 
حس��ابه الشخصي التابع للهيئة دون 
الحاج��ة لزي��ارة مقر الهيئ��ة، وذلك 
عن طري��ق خاصي��ة barcode الذي 
يحتوي على جميع البيانات المعتمدة 
والصادرة عن قس��م تنظي��م المهن 

الصحي��ة بالهيئ��ة. وأوضحت رئيس 
قس��م تنظي��م المه��ن الصحي��ة في 
الهيئ��ة الدكت��ورة زبيدة الش��يخ أّن 
ه��ذه الخدمة اإللكتروني��ة المقدمة 
من ِقب��ل الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة متاحة 
لألف��راد الراغبين في تجديد ترخيص 
مزاولة المهن الطبي��ة في البحرين، 
ومنها األطب��اء والممرضون والمهن 
الطبية المعاونة األخرى س��واء كانوا 

س��يزاولون مهنته��م ف��ي الجه��ات 
الصحية الحكومية أو الخاصة، ويتيح 
الترخيص اإللكترون��ي الحصول على 
نس��خة مصورة م��ن الترخيص دون 

الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأك��دت الهيئ��ة الوطني��ة أن��ه ت��م 
االنته��اء م��ن تطبيق  نظ��ام تنظيم 
الذي  الصحية »منش��آت«  المنش��آت 
تتي��ح  إلكتروني��ة  منص��ة  يعتب��ر 
الصحية تسجيل  المؤسس��ات  لكافة 
حس��اب خ��اص به��ا وتحت��وي على 
كافة المعلوم��ات المتعّلقة بها من 
خدمات وتقاري��ر وتوصيات وتوقيت 
انتهاء التراخيص، ويمكن من خالله 
أيضًا طل��ب كافة التعامالت، س��واء 
طل��ب ترخيص أو تجدي��د الترخيص 
أو طل��ب إضافة خدم��ات صحية ذات 
عالقة بالهيئة، والتي  يمكن التقديم 
إليه��ا جميعها ع��ن طري��ق الموقع 
munshaat. للهيئ��ة  اإللكترون��ي 

.nhra.bh
ويتيح نظام »منش��آت« للمؤسسات 
عل��ى  االط��الع  إمكاني��ة  الصحي��ة 
وفي  العاملين،  المهنيي��ن  تراخيص 

حال وج��ود ترخيص بحاج��ة لتجديد 
يتم تنبي��ه العاملين وكذلك االطالع 
عل��ى تقرير الزي��ارات التفتيش��ية أو 
المخالف��ات المتوافرة، كما يمكنهم 
الخدم��ات  باق��ات  م��ن  أي  اختي��ار 
الموجودة على الموقع، مشيرًة إلى أن 
الهيئ��ة قامت بتحويل كافة ملفاتها 
ومس��تنداتها الورقية إلى إلكترونية 
في إط��ار تعزيز التح��ول اإللكتروني 

للخدمات.
كما دّش��نت الهيئة الوطنية لتنظيم 
أول  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
تطبي��ق هاتفي من نوعه »تفتيش« 
الذي يختص بالمفتش��ين الصحيين 
ف��ي الهيئ��ة وُيمّكنه��م م��ن إدخال 
كافة المالحظ��ات إلكترونيًا في ذات 
الوق��ت دون الحاج��ة إل��ى تدوينه��ا 
يدوي��ًا، وكذل��ك ُيمّكنه��م من رصد 
أي مخالف��ات أو إنت��اج م��واد مرئية 
»فيدي��و«، ويقوم ه��ذا التطبيق آليًا 
بتحويل المالحظات إلى تقرير شامل 
يرس��ل إل��ى المؤسس��ات لمراجعته 
والتحق��ق منه وم��ن ثم ينش��ر على 

نظام »منشآت«.

د. زبيدة الشيخ

 وزيرة الصحة: جهود
 فاعلة لـ»الغرفة« في

االستثمار بالقطاع الصحي

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد بمكتبها رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين س��مير ناس. وفي مستهل اللقاء رّحبت الوزيرة 
برئي��س الغرف��ة، مؤّكدة دور القطاع الخاص كش��ريٍك أساس��ي 
وفّعال في تعزيز مس��ارات التنمية ف��ي مملكة البحرين، ومحرك 
رئيسي لالقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. وأش��ارت إلى الجهود الفاعل��ة لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين في تعزيز االستثمارات بالقطاع الصحي، ودعم 
تطبيق برنامج الضمان الصحي »صحتي« بما يضمن اس��تدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
من جانبه، أّكد ناس أهمّية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك 
م��ع وزارة الصح��ة لتحقيق األه��داف المنش��ودة، منّوهًا بحرص 
الغرفة على الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مسيرة النمّو والتطور 
االقتصادي للوطن، وُيحّقق تطلعات المواطن ويفتح أمامه مزيدًا 

من الفرص الواعدة.

»السلمانية« يشكل فريقًا 
متخصصًا في اإلصابات البليغة

أعلن مجمع السلمانية الطبي عن تشكيل فريق متخصص في 
اإلصاب��ات البليغة في عدة تخصصات منه��ا الجراحة العامة، 
والط��وارئ، والتخدير، والعظ��ام، والتنفس، واألش��عة وبنك 
الدم، وذلك بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة الدكتور أحم��د محمد األنص��اري. ويهدف تكوين 
الفريق وفقًا للبيان الصحف��ي الصادر عن المجمع إلى تفعيل 
»خطة استجابة س��ريعة وطارئه« لتقديم الدعم والمساندة 
لمرضى الح��وادث واإلصابات البليغة ولضم��ان وصول كافة 
الخدمات الصحية من تش��خيص وعالج، والتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

»كولد أند فلو« خارج الخدمة.. واختفاء »األوترفين« وقطرة »واكسول«

 البحرين خالية من البندول.. 
ومريم الجالهمة لـ                 : سيتوفر خالل أيام

 »نهرا«: ال عالقة لنفاد األدوية
بإجراءات الترخيص أو التسجيل

 رئيسة الصيادلة: توجد بدائل
تعمل بنفس الكفاءة والمفعول

»سوق العمل«: ضبط مخالفات في المحرق
نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية 
مشتركة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية شرطة محافظة المحرق شملت عددًا من مواقع العمل في المحافظة.
وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العم��ل وقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن، وضبط عدد من العمال 

المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على اس��تمرار الحمالت المش��تركة مع مختلف الجهات 
الحكومي��ة طيلة العام ف��ي مختلف محافظات المملكة، وذل��ك إيمانًا منها بمبدأ 
التكام��ل بين مختلف الجهات ذات العالقة لتطوي��ر بيئة العمل والتصدي لكافة 
الممارس��ات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 

سوق العمل، عالوًة على تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى 
للمحافظة على المجتمع أمني��ًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور إلى 

اإلبالغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
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زينل تهنئ بتأهل منتخب 
الشباب لنهائيات كأس العالم

بعثت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بن��ت عبداهلل زينل برقية 
تهنئة إلى النائب علي محمد إسحاقي رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد عبرت فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
تأهل المنتخب الوطني للش��باب لكرة اليد إلى نهائيات كأس 
العالم في ألمانيا واليونان 2023، إذ يعد هذا اإلنجاز العالمي 
المش��رف محل فخ��ٍر واعتزاٍز ويؤكد تفوق ش��بابنا الرياضيين 
بإصرارهم وعزيمتهم وترك بصمتهم في المحافل الرياضية 
اإلقليمية والدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، كم��ا تضاف هذه اإلنجازات 
التي حققها االتحاد البحريني لك��رة اليد إلى اإلنجازات الثرية 

لمملكة البحرين في المجال الرياضي والشبابي.

رئيس الشورى: تأهل منتخب 
الشباب لكأس العالم يعكس 
رعاية الملك بالرياضة البحرينية

بعث رئيس مجلس الشورى علي الصالح برقية تهنئة، إلى رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، بمناسبة تأهل منتخب 
البحرين الوطني للشباب لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم في 
ألمانيا واليونان 2023، للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز يعك��س الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة 
البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، واالهتمام المستمر من الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د أن هذا اإلنج��از الرياضي، يعك��س المتابعة والمس��اندة 
التي يوليها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية، وحرص سمّوهما على النهوض بالرياضة البحرينية.
وأش��اد رئي��س مجلس الش��ورى بالجه��ود التي يبذله��ا مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد، ومس��اعيه المتواصلة لحصد 
اإلنجازات الرياضي��ة لمملكة البحرين، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
بالمستويات العالية التي ظهر عليها العبو منتخب الشباب لكرة 

اليد، وما قدموه من أداء رياضي مشّرف.

»الصحة العالمية«: جهود متميزة 
للبحرين في التصدي لـ»كورونا«

أش��ادت منظم��ة الصحة العالمية في تقرير دراس��ة الحال��ة عن جائحة 
كورون��ا )كوفي��د-19( لتوثيق اس��تجابة مملكة البحرين االس��تراتيجية 
لجائحة كوفيد-19، بجهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا، 
حي��ث تعب��ر البحرين تجرب��ة ناجحة ونموذجي��ة ومثال يحت��ذى به في 

المنطقة.
وأكد المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدناهوم 
غيبربس��وس، أن نجاح مملكة البحرين في التصدي للجائحة، كان نتيجة 
لالستعدادات المبكرة والكوادر الوطنية المؤهلة، التي ساهمت في تجاوز 
األزمة، فيما أكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد 

بن سالم المنظري أن مملكة البحرين تتمتع بنظام صحي متطور.

د. رحاب النعيميد. مريم الجالهمة

أنس األغبش «

البن��دول  أن��واع  معظ��م  اختف��ت 
م��ن أرف��ف الصيدلي��ات، خصوص��ًا 
واألذن  األن��ف  بالتهاب  المرتبط��ة 
الحنجرة وارتفاع درجة حرارة الجسم 
والبن��دول  البن��دول  ب��ودرة  مث��ل، 
كولد  واألصفر  والبرتقال��ي  األخضر 
أن��د فل��و« cold+flu، إل��ى جان��ب 
الخ��اص   otrivin بخ��اخ األوترفي��ن 
بحساس��ية األنف، وقطرة واكس��ول 
waxsol إلزال��ة ش��مع األذن. وعزت 
الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ف��ي  الجالهم��ة  مري��م  الدكت��ورة 
تصري��ح ل�»الوط��ن«، النق��ص إلى 
تزاي��د الطل��ب م��ع ارتف��اع حاالت 
كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن ال��وكالء المعتمدين س��يوفرون 
النقص خالل األيام القليلة المقبلة، 

خصوص��ًا وأن هن��اك ش��حنات ف��ي 
إجراءات التخليص الجمركي، ما عدا 
»كولد اند فلو«، حيث توجد مشكلة 
في تزوي��د الوكي��ل بالمطلوب من 
قبل الش��ركة المصنع��ة وقد يؤدي 
إل��ى ع��دم تواج��ده خ��الل الفت��رة 

الحالية.
وأوضح��ت، أن جمي��ع تل��ك األدوية 
مس��جلة ومرخصة من قب��ل الهيئة 
ف��ي  لنقصه��ا  عالق��ة  يوج��د  وال 
الصيدلي��ات، بأية إج��راءات تتعلق 
بترخيصها أو تس��جيلها، الفتة إلى 
أن نق��ص بخ��اخ األوترفي��ن يعود 
إل��ى تأخر التوريد من قبل الش��ركة 

المصنعة.
وفيما يتعلق بوج��ود بدائل، ذكرت 
الرئي��س التنفيذي للهيئة أن هناك 
بدائ��ل لكنها قد تك��ون غير كافية 
 Otrivin :نظرًا لزيادة الطل��ب، مثل
 Xylomet Nasal  .1  :Generics

Drops، ل��دى صيدلي��ة وائ��ل إل��ى 
 ،Decozal Nasal Drops جان��ب 

والذي يباع لدى صيدليات ناصر.
رئيس��ة  أك��دت  آخ��ر،  م��ن جان��ب 
جمعية الصيادل��ة البحريني������ة د. 
رح��اب النعيم��ي، وج��ود نقص في 
تلك األدوية من الش��ركة المبتكرة 
المنتج��ة له��ا، ولكن ف��ي المقابل 
توجد ش��ركات أخرى كثي��رة تصنع 
نف��س األدوية وتحت��وي على نفس 
الم��واد الفعال��ة وتعم��ل بنف��س 
ومتوف��رة  والمفع��ول  الكف��اءة 

باألسواق.

فيم��ا أكد صيادل��ة، أن هناك نقصًا 
كبيرًا في البن��دول وخصوصًا »كولد 
اند فل��و« منذ فت��رة، باإلضافة إلى 
 waxsol واكس��ول  قط��رة  اختف��اء 
إلزال��ة ش��مع األذن، مش��يرين ف��ي 
الوقت نفسه إلى أن بخاخ األوترفين 
الخاص بحساسية األنف اختفى منذ 

أسبوعين تقريبًا.
وأشاروا إلى أن، الطلب ارتفع بشكل 
كبير خالل الفت��رة الماضية، داعين 
إل��ى توفي��ر تل��ك األدوية س��ريعًا 
خصوص��ًا وأن الطلب عليه��ا ما زال 

مستمرًا حتى اآلن.

»منشآت« يتيح إمكانية االطالع على تراخيص المهنيين العاملين

 »نهرا«: توفير خدمة الترخيص
لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

أّك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«، د. مري��م عذب��ي 
التح��ول  اس��تكمال  الجالهم��ة 
اإللكتروني بكاف��ة إجراءات تراخيص 
المهنيي��ن الصحيي��ن والمؤسس��ات 
الصحي��ة، وذل��ك تماش��يًا م��ع رؤية 
الحكوم��ة ف��ي التح��ول اإللكترون��ي 
وتيس��ير اإلج��راءات وتعزي��ز فاعلية 
الجه��ات  م��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 

الحكومية.
وأش��ارت الدكت��ورة الجالهم��ة إل��ى 
أن��ه تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
للتح��ول الرقمي وحرص��ًا من الهيئة 
عل��ى تطوي��ر خدماته��ا المقدم��ة، 
فقد تم اس��تحداث خدم��ة الترخيص 
اإللكتروني لمزاول��ة المهن الطبية؛ 
تحمي��ل  المهن��ي  بإم��كان  حي��ث 
الترخي��ص الخ��اص ب��ه م��ن خ��الل 
حس��ابه الشخصي التابع للهيئة دون 
الحاج��ة لزي��ارة مقر الهيئ��ة، وذلك 
عن طري��ق خاصي��ة barcode الذي 
يحتوي على جميع البيانات المعتمدة 
والصادرة عن قس��م تنظي��م المهن 

الصحي��ة بالهيئ��ة. وأوضحت رئيس 
قس��م تنظي��م المه��ن الصحي��ة في 
الهيئ��ة الدكت��ورة زبيدة الش��يخ أّن 
ه��ذه الخدمة اإللكتروني��ة المقدمة 
من ِقب��ل الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة متاحة 
لألف��راد الراغبين في تجديد ترخيص 
مزاولة المهن الطبي��ة في البحرين، 
ومنها األطب��اء والممرضون والمهن 
الطبية المعاونة األخرى س��واء كانوا 

س��يزاولون مهنته��م ف��ي الجه��ات 
الصحية الحكومية أو الخاصة، ويتيح 
الترخيص اإللكترون��ي الحصول على 
نس��خة مصورة م��ن الترخيص دون 

الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأك��دت الهيئ��ة الوطني��ة أن��ه ت��م 
االنته��اء م��ن تطبيق  نظ��ام تنظيم 
الذي  الصحية »منش��آت«  المنش��آت 
تتي��ح  إلكتروني��ة  منص��ة  يعتب��ر 
الصحية تسجيل  المؤسس��ات  لكافة 
حس��اب خ��اص به��ا وتحت��وي على 
كافة المعلوم��ات المتعّلقة بها من 
خدمات وتقاري��ر وتوصيات وتوقيت 
انتهاء التراخيص، ويمكن من خالله 
أيضًا طل��ب كافة التعامالت، س��واء 
طل��ب ترخيص أو تجدي��د الترخيص 
أو طل��ب إضافة خدم��ات صحية ذات 
عالقة بالهيئة، والتي  يمكن التقديم 
إليه��ا جميعها ع��ن طري��ق الموقع 
munshaat. للهيئ��ة  اإللكترون��ي 

.nhra.bh
ويتيح نظام »منش��آت« للمؤسسات 
عل��ى  االط��الع  إمكاني��ة  الصحي��ة 
وفي  العاملين،  المهنيي��ن  تراخيص 

حال وج��ود ترخيص بحاج��ة لتجديد 
يتم تنبي��ه العاملين وكذلك االطالع 
عل��ى تقرير الزي��ارات التفتيش��ية أو 
المخالف��ات المتوافرة، كما يمكنهم 
الخدم��ات  باق��ات  م��ن  أي  اختي��ار 
الموجودة على الموقع، مشيرًة إلى أن 
الهيئ��ة قامت بتحويل كافة ملفاتها 
ومس��تنداتها الورقية إلى إلكترونية 
في إط��ار تعزيز التح��ول اإللكتروني 

للخدمات.
كما دّش��نت الهيئة الوطنية لتنظيم 
أول  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
تطبي��ق هاتفي من نوعه »تفتيش« 
الذي يختص بالمفتش��ين الصحيين 
ف��ي الهيئ��ة وُيمّكنه��م م��ن إدخال 
كافة المالحظ��ات إلكترونيًا في ذات 
الوق��ت دون الحاج��ة إل��ى تدوينه��ا 
يدوي��ًا، وكذل��ك ُيمّكنه��م من رصد 
أي مخالف��ات أو إنت��اج م��واد مرئية 
»فيدي��و«، ويقوم ه��ذا التطبيق آليًا 
بتحويل المالحظات إلى تقرير شامل 
يرس��ل إل��ى المؤسس��ات لمراجعته 
والتحق��ق منه وم��ن ثم ينش��ر على 

نظام »منشآت«.

د. زبيدة الشيخ

 وزيرة الصحة: جهود
 فاعلة لـ»الغرفة« في

االستثمار بالقطاع الصحي

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد بمكتبها رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين س��مير ناس. وفي مستهل اللقاء رّحبت الوزيرة 
برئي��س الغرف��ة، مؤّكدة دور القطاع الخاص كش��ريٍك أساس��ي 
وفّعال في تعزيز مس��ارات التنمية ف��ي مملكة البحرين، ومحرك 
رئيسي لالقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. وأش��ارت إلى الجهود الفاعل��ة لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين في تعزيز االستثمارات بالقطاع الصحي، ودعم 
تطبيق برنامج الضمان الصحي »صحتي« بما يضمن اس��تدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
من جانبه، أّكد ناس أهمّية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك 
م��ع وزارة الصح��ة لتحقيق األه��داف المنش��ودة، منّوهًا بحرص 
الغرفة على الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مسيرة النمّو والتطور 
االقتصادي للوطن، وُيحّقق تطلعات المواطن ويفتح أمامه مزيدًا 

من الفرص الواعدة.

»السلمانية« يشكل فريقًا 
متخصصًا في اإلصابات البليغة

أعلن مجمع السلمانية الطبي عن تشكيل فريق متخصص في 
اإلصاب��ات البليغة في عدة تخصصات منه��ا الجراحة العامة، 
والط��وارئ، والتخدير، والعظ��ام، والتنفس، واألش��عة وبنك 
الدم، وذلك بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة الدكتور أحم��د محمد األنص��اري. ويهدف تكوين 
الفريق وفقًا للبيان الصحف��ي الصادر عن المجمع إلى تفعيل 
»خطة استجابة س��ريعة وطارئه« لتقديم الدعم والمساندة 
لمرضى الح��وادث واإلصابات البليغة ولضم��ان وصول كافة 
الخدمات الصحية من تش��خيص وعالج، والتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

»كولد أند فلو« خارج الخدمة.. واختفاء »األوترفين« وقطرة »واكسول«

 البحرين خالية من البندول.. 
ومريم الجالهمة لـ                 : سيتوفر خالل أيام

 »نهرا«: ال عالقة لنفاد األدوية
بإجراءات الترخيص أو التسجيل

 رئيسة الصيادلة: توجد بدائل
تعمل بنفس الكفاءة والمفعول

»سوق العمل«: ضبط مخالفات في المحرق
نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية 
مشتركة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية شرطة محافظة المحرق شملت عددًا من مواقع العمل في المحافظة.
وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العم��ل وقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن، وضبط عدد من العمال 

المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على اس��تمرار الحمالت المش��تركة مع مختلف الجهات 
الحكومي��ة طيلة العام ف��ي مختلف محافظات المملكة، وذل��ك إيمانًا منها بمبدأ 
التكام��ل بين مختلف الجهات ذات العالقة لتطوي��ر بيئة العمل والتصدي لكافة 
الممارس��ات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 

سوق العمل، عالوًة على تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى 
للمحافظة على المجتمع أمني��ًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور إلى 

اإلبالغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
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زينل تهنئ بتأهل منتخب 
الشباب لنهائيات كأس العالم

بعثت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بن��ت عبداهلل زينل برقية 
تهنئة إلى النائب علي محمد إسحاقي رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد عبرت فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
تأهل المنتخب الوطني للش��باب لكرة اليد إلى نهائيات كأس 
العالم في ألمانيا واليونان 2023، إذ يعد هذا اإلنجاز العالمي 
المش��رف محل فخ��ٍر واعتزاٍز ويؤكد تفوق ش��بابنا الرياضيين 
بإصرارهم وعزيمتهم وترك بصمتهم في المحافل الرياضية 
اإلقليمية والدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، كم��ا تضاف هذه اإلنجازات 
التي حققها االتحاد البحريني لك��رة اليد إلى اإلنجازات الثرية 

لمملكة البحرين في المجال الرياضي والشبابي.

رئيس الشورى: تأهل منتخب 
الشباب لكأس العالم يعكس 
رعاية الملك بالرياضة البحرينية

بعث رئيس مجلس الشورى علي الصالح برقية تهنئة، إلى رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، بمناسبة تأهل منتخب 
البحرين الوطني للشباب لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم في 
ألمانيا واليونان 2023، للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز يعك��س الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة 
البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، واالهتمام المستمر من الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د أن هذا اإلنج��از الرياضي، يعك��س المتابعة والمس��اندة 
التي يوليها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية، وحرص سمّوهما على النهوض بالرياضة البحرينية.
وأش��اد رئي��س مجلس الش��ورى بالجه��ود التي يبذله��ا مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد، ومس��اعيه المتواصلة لحصد 
اإلنجازات الرياضي��ة لمملكة البحرين، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
بالمستويات العالية التي ظهر عليها العبو منتخب الشباب لكرة 

اليد، وما قدموه من أداء رياضي مشّرف.

»الصحة العالمية«: جهود متميزة 
للبحرين في التصدي لـ»كورونا«

أش��ادت منظم��ة الصحة العالمية في تقرير دراس��ة الحال��ة عن جائحة 
كورون��ا )كوفي��د-19( لتوثيق اس��تجابة مملكة البحرين االس��تراتيجية 
لجائحة كوفيد-19، بجهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا، 
حي��ث تعب��ر البحرين تجرب��ة ناجحة ونموذجي��ة ومثال يحت��ذى به في 

المنطقة.
وأكد المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدناهوم 
غيبربس��وس، أن نجاح مملكة البحرين في التصدي للجائحة، كان نتيجة 
لالستعدادات المبكرة والكوادر الوطنية المؤهلة، التي ساهمت في تجاوز 
األزمة، فيما أكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد 

بن سالم المنظري أن مملكة البحرين تتمتع بنظام صحي متطور.

د. رحاب النعيميد. مريم الجالهمة
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https://alwatannews.net/article/1016442
https://alwatannews.net/article/1016587
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أنس األغبش «

البن��دول  أن��واع  معظ��م  اختف��ت 
م��ن أرف��ف الصيدلي��ات، خصوص��ًا 
واألذن  األن��ف  بالتهاب  المرتبط��ة 
الحنجرة وارتفاع درجة حرارة الجسم 
والبن��دول  البن��دول  ب��ودرة  مث��ل، 
كولد  واألصفر  والبرتقال��ي  األخضر 
أن��د فل��و« cold+flu، إل��ى جان��ب 
الخ��اص   otrivin بخ��اخ األوترفي��ن 
بحساس��ية األنف، وقطرة واكس��ول 
waxsol إلزال��ة ش��مع األذن. وعزت 
الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ف��ي  الجالهم��ة  مري��م  الدكت��ورة 
تصري��ح ل�»الوط��ن«، النق��ص إلى 
تزاي��د الطل��ب م��ع ارتف��اع حاالت 
كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن ال��وكالء المعتمدين س��يوفرون 
النقص خالل األيام القليلة المقبلة، 

خصوص��ًا وأن هن��اك ش��حنات ف��ي 
إجراءات التخليص الجمركي، ما عدا 
»كولد اند فلو«، حيث توجد مشكلة 
في تزوي��د الوكي��ل بالمطلوب من 
قبل الش��ركة المصنع��ة وقد يؤدي 
إل��ى ع��دم تواج��ده خ��الل الفت��رة 

الحالية.
وأوضح��ت، أن جمي��ع تل��ك األدوية 
مس��جلة ومرخصة من قب��ل الهيئة 
ف��ي  لنقصه��ا  عالق��ة  يوج��د  وال 
الصيدلي��ات، بأية إج��راءات تتعلق 
بترخيصها أو تس��جيلها، الفتة إلى 
أن نق��ص بخ��اخ األوترفي��ن يعود 
إل��ى تأخر التوريد من قبل الش��ركة 

المصنعة.
وفيما يتعلق بوج��ود بدائل، ذكرت 
الرئي��س التنفيذي للهيئة أن هناك 
بدائ��ل لكنها قد تك��ون غير كافية 
 Otrivin :نظرًا لزيادة الطل��ب، مثل
 Xylomet Nasal  .1  :Generics

Drops، ل��دى صيدلي��ة وائ��ل إل��ى 
 ،Decozal Nasal Drops جان��ب 

والذي يباع لدى صيدليات ناصر.
رئيس��ة  أك��دت  آخ��ر،  م��ن جان��ب 
جمعية الصيادل��ة البحريني������ة د. 
رح��اب النعيم��ي، وج��ود نقص في 
تلك األدوية من الش��ركة المبتكرة 
المنتج��ة له��ا، ولكن ف��ي المقابل 
توجد ش��ركات أخرى كثي��رة تصنع 
نف��س األدوية وتحت��وي على نفس 
الم��واد الفعال��ة وتعم��ل بنف��س 
ومتوف��رة  والمفع��ول  الكف��اءة 

باألسواق.

فيم��ا أكد صيادل��ة، أن هناك نقصًا 
كبيرًا في البن��دول وخصوصًا »كولد 
اند فل��و« منذ فت��رة، باإلضافة إلى 
 waxsol واكس��ول  قط��رة  اختف��اء 
إلزال��ة ش��مع األذن، مش��يرين ف��ي 
الوقت نفسه إلى أن بخاخ األوترفين 
الخاص بحساسية األنف اختفى منذ 

أسبوعين تقريبًا.
وأشاروا إلى أن، الطلب ارتفع بشكل 
كبير خالل الفت��رة الماضية، داعين 
إل��ى توفي��ر تل��ك األدوية س��ريعًا 
خصوص��ًا وأن الطلب عليه��ا ما زال 

مستمرًا حتى اآلن.

»منشآت« يتيح إمكانية االطالع على تراخيص المهنيين العاملين

 »نهرا«: توفير خدمة الترخيص
لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

أّك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«، د. مري��م عذب��ي 
التح��ول  اس��تكمال  الجالهم��ة 
اإللكتروني بكاف��ة إجراءات تراخيص 
المهنيي��ن الصحيي��ن والمؤسس��ات 
الصحي��ة، وذل��ك تماش��يًا م��ع رؤية 
الحكوم��ة ف��ي التح��ول اإللكترون��ي 
وتيس��ير اإلج��راءات وتعزي��ز فاعلية 
الجه��ات  م��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 

الحكومية.
وأش��ارت الدكت��ورة الجالهم��ة إل��ى 
أن��ه تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
للتح��ول الرقمي وحرص��ًا من الهيئة 
عل��ى تطوي��ر خدماته��ا المقدم��ة، 
فقد تم اس��تحداث خدم��ة الترخيص 
اإللكتروني لمزاول��ة المهن الطبية؛ 
تحمي��ل  المهن��ي  بإم��كان  حي��ث 
الترخي��ص الخ��اص ب��ه م��ن خ��الل 
حس��ابه الشخصي التابع للهيئة دون 
الحاج��ة لزي��ارة مقر الهيئ��ة، وذلك 
عن طري��ق خاصي��ة barcode الذي 
يحتوي على جميع البيانات المعتمدة 
والصادرة عن قس��م تنظي��م المهن 

الصحي��ة بالهيئ��ة. وأوضحت رئيس 
قس��م تنظي��م المه��ن الصحي��ة في 
الهيئ��ة الدكت��ورة زبيدة الش��يخ أّن 
ه��ذه الخدمة اإللكتروني��ة المقدمة 
من ِقب��ل الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة متاحة 
لألف��راد الراغبين في تجديد ترخيص 
مزاولة المهن الطبي��ة في البحرين، 
ومنها األطب��اء والممرضون والمهن 
الطبية المعاونة األخرى س��واء كانوا 

س��يزاولون مهنته��م ف��ي الجه��ات 
الصحية الحكومية أو الخاصة، ويتيح 
الترخيص اإللكترون��ي الحصول على 
نس��خة مصورة م��ن الترخيص دون 

الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأك��دت الهيئ��ة الوطني��ة أن��ه ت��م 
االنته��اء م��ن تطبيق  نظ��ام تنظيم 
الذي  الصحية »منش��آت«  المنش��آت 
تتي��ح  إلكتروني��ة  منص��ة  يعتب��ر 
الصحية تسجيل  المؤسس��ات  لكافة 
حس��اب خ��اص به��ا وتحت��وي على 
كافة المعلوم��ات المتعّلقة بها من 
خدمات وتقاري��ر وتوصيات وتوقيت 
انتهاء التراخيص، ويمكن من خالله 
أيضًا طل��ب كافة التعامالت، س��واء 
طل��ب ترخيص أو تجدي��د الترخيص 
أو طل��ب إضافة خدم��ات صحية ذات 
عالقة بالهيئة، والتي  يمكن التقديم 
إليه��ا جميعها ع��ن طري��ق الموقع 
munshaat. للهيئ��ة  اإللكترون��ي 

.nhra.bh
ويتيح نظام »منش��آت« للمؤسسات 
عل��ى  االط��الع  إمكاني��ة  الصحي��ة 
وفي  العاملين،  المهنيي��ن  تراخيص 

حال وج��ود ترخيص بحاج��ة لتجديد 
يتم تنبي��ه العاملين وكذلك االطالع 
عل��ى تقرير الزي��ارات التفتيش��ية أو 
المخالف��ات المتوافرة، كما يمكنهم 
الخدم��ات  باق��ات  م��ن  أي  اختي��ار 
الموجودة على الموقع، مشيرًة إلى أن 
الهيئ��ة قامت بتحويل كافة ملفاتها 
ومس��تنداتها الورقية إلى إلكترونية 
في إط��ار تعزيز التح��ول اإللكتروني 

للخدمات.
كما دّش��نت الهيئة الوطنية لتنظيم 
أول  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
تطبي��ق هاتفي من نوعه »تفتيش« 
الذي يختص بالمفتش��ين الصحيين 
ف��ي الهيئ��ة وُيمّكنه��م م��ن إدخال 
كافة المالحظ��ات إلكترونيًا في ذات 
الوق��ت دون الحاج��ة إل��ى تدوينه��ا 
يدوي��ًا، وكذل��ك ُيمّكنه��م من رصد 
أي مخالف��ات أو إنت��اج م��واد مرئية 
»فيدي��و«، ويقوم ه��ذا التطبيق آليًا 
بتحويل المالحظات إلى تقرير شامل 
يرس��ل إل��ى المؤسس��ات لمراجعته 
والتحق��ق منه وم��ن ثم ينش��ر على 

نظام »منشآت«.

د. زبيدة الشيخ

 وزيرة الصحة: جهود
 فاعلة لـ»الغرفة« في

االستثمار بالقطاع الصحي

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد بمكتبها رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين س��مير ناس. وفي مستهل اللقاء رّحبت الوزيرة 
برئي��س الغرف��ة، مؤّكدة دور القطاع الخاص كش��ريٍك أساس��ي 
وفّعال في تعزيز مس��ارات التنمية ف��ي مملكة البحرين، ومحرك 
رئيسي لالقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. وأش��ارت إلى الجهود الفاعل��ة لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين في تعزيز االستثمارات بالقطاع الصحي، ودعم 
تطبيق برنامج الضمان الصحي »صحتي« بما يضمن اس��تدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
من جانبه، أّكد ناس أهمّية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك 
م��ع وزارة الصح��ة لتحقيق األه��داف المنش��ودة، منّوهًا بحرص 
الغرفة على الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مسيرة النمّو والتطور 
االقتصادي للوطن، وُيحّقق تطلعات المواطن ويفتح أمامه مزيدًا 

من الفرص الواعدة.

»السلمانية« يشكل فريقًا 
متخصصًا في اإلصابات البليغة

أعلن مجمع السلمانية الطبي عن تشكيل فريق متخصص في 
اإلصاب��ات البليغة في عدة تخصصات منه��ا الجراحة العامة، 
والط��وارئ، والتخدير، والعظ��ام، والتنفس، واألش��عة وبنك 
الدم، وذلك بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة الدكتور أحم��د محمد األنص��اري. ويهدف تكوين 
الفريق وفقًا للبيان الصحف��ي الصادر عن المجمع إلى تفعيل 
»خطة استجابة س��ريعة وطارئه« لتقديم الدعم والمساندة 
لمرضى الح��وادث واإلصابات البليغة ولضم��ان وصول كافة 
الخدمات الصحية من تش��خيص وعالج، والتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

»كولد أند فلو« خارج الخدمة.. واختفاء »األوترفين« وقطرة »واكسول«

 البحرين خالية من البندول.. 
ومريم الجالهمة لـ                 : سيتوفر خالل أيام

 »نهرا«: ال عالقة لنفاد األدوية
بإجراءات الترخيص أو التسجيل

 رئيسة الصيادلة: توجد بدائل
تعمل بنفس الكفاءة والمفعول

»سوق العمل«: ضبط مخالفات في المحرق
نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية 
مشتركة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية شرطة محافظة المحرق شملت عددًا من مواقع العمل في المحافظة.
وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العم��ل وقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن، وضبط عدد من العمال 

المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على اس��تمرار الحمالت المش��تركة مع مختلف الجهات 
الحكومي��ة طيلة العام ف��ي مختلف محافظات المملكة، وذل��ك إيمانًا منها بمبدأ 
التكام��ل بين مختلف الجهات ذات العالقة لتطوي��ر بيئة العمل والتصدي لكافة 
الممارس��ات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 

سوق العمل، عالوًة على تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى 
للمحافظة على المجتمع أمني��ًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور إلى 

اإلبالغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
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زينل تهنئ بتأهل منتخب 
الشباب لنهائيات كأس العالم

بعثت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بن��ت عبداهلل زينل برقية 
تهنئة إلى النائب علي محمد إسحاقي رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد عبرت فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
تأهل المنتخب الوطني للش��باب لكرة اليد إلى نهائيات كأس 
العالم في ألمانيا واليونان 2023، إذ يعد هذا اإلنجاز العالمي 
المش��رف محل فخ��ٍر واعتزاٍز ويؤكد تفوق ش��بابنا الرياضيين 
بإصرارهم وعزيمتهم وترك بصمتهم في المحافل الرياضية 
اإلقليمية والدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، كم��ا تضاف هذه اإلنجازات 
التي حققها االتحاد البحريني لك��رة اليد إلى اإلنجازات الثرية 

لمملكة البحرين في المجال الرياضي والشبابي.

رئيس الشورى: تأهل منتخب 
الشباب لكأس العالم يعكس 
رعاية الملك بالرياضة البحرينية

بعث رئيس مجلس الشورى علي الصالح برقية تهنئة، إلى رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، بمناسبة تأهل منتخب 
البحرين الوطني للشباب لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم في 
ألمانيا واليونان 2023، للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز يعك��س الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة 
البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، واالهتمام المستمر من الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د أن هذا اإلنج��از الرياضي، يعك��س المتابعة والمس��اندة 
التي يوليها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية، وحرص سمّوهما على النهوض بالرياضة البحرينية.
وأش��اد رئي��س مجلس الش��ورى بالجه��ود التي يبذله��ا مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد، ومس��اعيه المتواصلة لحصد 
اإلنجازات الرياضي��ة لمملكة البحرين، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
بالمستويات العالية التي ظهر عليها العبو منتخب الشباب لكرة 

اليد، وما قدموه من أداء رياضي مشّرف.

»الصحة العالمية«: جهود متميزة 
للبحرين في التصدي لـ»كورونا«

أش��ادت منظم��ة الصحة العالمية في تقرير دراس��ة الحال��ة عن جائحة 
كورون��ا )كوفي��د-19( لتوثيق اس��تجابة مملكة البحرين االس��تراتيجية 
لجائحة كوفيد-19، بجهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا، 
حي��ث تعب��ر البحرين تجرب��ة ناجحة ونموذجي��ة ومثال يحت��ذى به في 

المنطقة.
وأكد المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدناهوم 
غيبربس��وس، أن نجاح مملكة البحرين في التصدي للجائحة، كان نتيجة 
لالستعدادات المبكرة والكوادر الوطنية المؤهلة، التي ساهمت في تجاوز 
األزمة، فيما أكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد 

بن سالم المنظري أن مملكة البحرين تتمتع بنظام صحي متطور.

د. رحاب النعيميد. مريم الجالهمة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/19/watan-20220719.pdf?1658210415
https://alwatannews.net/article/1016417
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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40 مشاركا في انطالق برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي في تعزيز مبدأ الشراكة

محافـــظ  وتوجيهـــات  حـــرص  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة على تعزيز مبدأ الشراكة 
المحافظـــة  مجتمـــع  بيـــن  المجتمعيـــة 
واألجهـــزة األمنية، أطلق نائـــب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي )االفتراضي( 
2022، بعـــد  للعـــام  فـــي نســـخته الثالثـــة 
النجـــاح الباهر الـــذي حققـــه البرنامج في 
األعوام السابقة، من خالل تعزيز الشراكة 
دعائـــم  وترســـيخ  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 
األمـــن وإبـــراز قيـــم اإلنتمـــاء والمواطنة، 
وتقديـــم ورش عمـــل افتراضيـــة ومرئيـــة 
لعموم فئة الناشئة بالتعاون والتنسيق مع 

عدد من إدارات وزارة الداخلية.
أن  الجنوبيـــة،  محافـــظ  نائـــب  وأكـــد 
المحافظـــة مســـتمرة فـــي تنفيـــذ مختلف 
المبـــادرات والبرامج التي تثقف المجتمع 
حيـــال  والمجتمعـــي  األمنـــي  بالجانـــب 
مختلف القضايـــا المعاصرة، ضمن حرص 
ومتابعة سمو محافظ الجنوبية في تبني 
العديد من المبادرات األمنية والمجتمعية 
الرائـــدة لجميـــع أبنـــاء المحافظة، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج بحلتـــه الجديدة يهدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي والثقافة األمنية 
لـــدى هذه الفئة المهمة في المجتمع ضمن 
إطار أنشـــطة علمية متخصصة ومهارات 
نوعيـــة، لضمـــان أمنهـــم وســـالمتهم بمـــا 
يســـهم فـــي تأهيلهـــم للمســـؤولية األمنية 
وعلـــى  عليهـــم  يعـــود  بمـــا  والمجتمعيـــة 

المجتمع بالنفع والفائدة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح مديـــر إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمـــد الفـــاو أن برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي شهد مشاركة 
40 مشـــاركا، حيـــث سيشـــمل هـــذا العـــام 
الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة من كال 
الجنسين، مؤكدا أن البرنامج يعتمد على 
تقديم اإلرشادات وفق برنامج افتراضي 
عبر اســـتخدام تقنيـــات االتصـــال المرئي 

التعريـــف  بشـــأن  دورات   6 ســـيتضمن 
بالتحديات األمنية المعلوماتية باإلضافة 
فـــي  الســـليمة  والخطـــوات  الطـــرق  إلـــى 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وتســـعى المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن هـــذا 
الناشـــئة،  قـــدرات  لتطويـــر  البرنامـــج 
وقدراتهـــم،  طاقاتهـــم  واســـتثمار 
باإلضافـــة إلى تنمية مهارات المشـــاركين 
األمنـــي  الجانـــب  لتنميـــة  ومســـاعدتهم 
والمجتمعـــي بجميع الســـبل المتقدمة في 

هذين المجالين.
يذكـــر أن برنامج ســـمو المحافـــظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي(، يأتي بمشـــاركة 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية، 
وهي األكاديمية الملكية للشرطة واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني، واإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني، واإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية، وإدارة 

خفر السواحل.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر “الطفولة والتكنولوجيا” ينعقد 17 أكتوبر المقبل
يناقش أبرز القضايا المستجدة وتقديم الحلول المناسبة لها

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولـــة اجتماعه الدوري عن 
بعـــد وعلـــى برنامـــج الـــزوم، برئاســـة 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
حســـن  الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فخـــرو، وبحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــدهللا الحواج، وأمين الســـر 
فوزيـــة المحـــروس، واألميـــن المالـــي 
حسن إبراهيم كمال، وأعضاء مجلس 
اإلدارة فؤاد شـــهاب وبهيجة الديلمي 
تـــدارس  حيـــث  ديـــري،  وفخريـــة 
المجلس محاور أساســـية عدة تتعلق 
بمســـيرة الجمعية وناقـــش العديد من 
المشـــاريع التي ســـتقوم بها الجمعية، 
النواحـــي  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 

التالية: 
العمـــل  تطـــورات  المجلـــس  وناقـــش 
االســـتثماري  المبنـــى  مشـــروع  فـــي 
للجمعيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار 
رئيـــس المجلس إلى حـــرص الجمعية 
على تنمية الموارد المالية بشكل دائم 
ومســـتمر ولتنويـــع وتطويـــر مصـــادر 
الدخل لمشاريعها التنموية في مجال 
الطفولـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وقـــد 

اطلـــع المجلـــس على تطـــورات العمل 
في المبنى االستثماري.

وانطالقا من اهتمام الجمعية بالبحث 
العلمـــي واعتبـــاره أحد أهـــم األهداف 

رســـالتها،  تحقـــق  التـــي  الرئيســـية 
ناقـــش  فقـــد  التوجـــه  لهـــذا  وتعزيـــزا 
المجلـــس التحضير واإلعداد المســـبق 
لمؤتمر الجمعية القادم والذي سيكون 

تحـــت رعايـــة كريمـــة من حســـنفخرو 
والتكنولوجيـــا...  )الطفولـــة  بعنـــوان 
عقـــد  تقـــرر  و  والتحديـــات(  الفـــرص 
المؤتمـــر في 17 أكتوبـــر 2022 بفندق 
الريجنســـي. حيـــث تواكـــب الجمعية 
والمتعلقـــة  المســـتجدة  القضايـــا 
بالطفولـــة، وتقديم الحلول المناســـبة 
لها وأخذ المجلس علما باســـتالم عدد 
مـــن البحوث و أوراق عمل المشـــاركة 
في المؤتمر من جهات مختلفة. و من 
المتوقـــع مشـــاركة المزيد من البحوث 
مـــن أعضـــاء الجمعيـــة و خارجها في 

مؤتمر الجمعية المقبل. 
كمـــا اطلـــع المجلس علـــى التجهيزات 
واإلعـــداد لخطـــة عمل توثيـــق تاريخ 
ناقـــش  حيـــث  الكترونيـــا،  الجمعيـــة 
العمـــل  خطـــة  و  التوثيـــق  مقتـــرح 
إلنجـــاز المطلوب، كمـــا ناقش التعاون 
و الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الجمعية 
االتحـــادات  و  الدوليـــة  الجمعيـــات  و 

العالمية المعنية بالطفولة. 
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع 
علـــى  العمـــل  و  العموميـــة  الجمعيـــة 

المشاريع المستقبلية.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
بمكتبهـــا، رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 

البحرين سمير ناس.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحبـــت الوزيـــرة 
برئيس الغرفة، مؤكدة على دور القطاع 
الخاص كشـــريك أســـاس وفعال بتعزيز 
مســـارات التنميـــة في مملكـــة البحرين، 
الوطنـــي،  لالقتصـــاد  رئيـــس  ومحـــرك 
وذلك تماشـــًيا مع مبادئ رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة إلـــى الجهـــود 
الفاعلة لغرفـــة تجارة وصناعة البحرين 

بالقطـــاع  االســـتثمارات  تعزيـــز  فـــي 
الصحي، ودعـــم تطبيق برنامج الضمان 
الصحـــي “صحتي” بما يضمن اســـتدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
مـــن جانبـــه، أكـــد نـــاس أهميـــة مواصلة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع وزارة 
الصحـــة لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، 
منوًها بحرص الغرفة على الدفع بعجلة 
التنمية بما يخدم مسيرة النمو والتطور 
االقتصـــادي للوطـــن، ويحقـــق تطلعـــات 
مـــن  المزيـــد  أمامـــه  ويفتـــح  المواطـــن 

الفرص الواعدة.

االستعانة بـ “الغرفة” لدعم تطبيق “صحتي”

المنامة - نهرا

أّكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
التحـــول  اســـتكمال  الجالهمـــة  مريـــم 
اإللكترونـــي بكافة إجـــراءات تراخيص 
والمؤسســـات  الصحييـــن  المهنييـــن 
رؤيـــة  مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك  الصحيـــة، 
حكومـــة مملكـــة البحرين فـــي التحول 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات وتعزيز 
فاعلية الخدمـــات المقدمة من الجهات 
أنـــه  الجالهمـــة  الحكومية.وأشـــارت 
تنفيـــذًا للتوجهـــات الحكوميـــة للتحول 
الرقمـــي وحرصًا من الهيئة على تطوير 
خدماتهـــا المقدمة، فقد تم اســـتحداث 
خدمة الترخيـــص االلكترونـــي لمزاولة 
المهـــن الطبيـــة، حيـــث بإمـــكان المهني 
مـــن  بـــه  الخـــاص  الترخيـــص  تحميـــل 
خالل حســـابه الشـــخصي التابـــع للهيئة 
دون الحاجـــة لزيـــارة مقـــر الهيئة وذلك 
عـــن طريـــق خاصيـــة barcode والـــذي 
يحتـــوي على جميع البيانـــات المعتمدة 
المهـــن  تنظيـــم  قســـم  مـــن  والصـــادرة 

الصحية بالهيئة.
 وفي هذا الصدد، أوضحت رئيس قسم 
تنظيم المهن الصحية في الهيئة زبيدة 
الشـــيخ أّن هـــذه الخدمـــة االلكترونيـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

فـــي  الراغبيـــن  األفـــراد  إلـــى  متاحـــة 
تجديـــد ترخيص مزاولـــة المهن الطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومنهـــا األطبـــاء 
والممرضـــون والمهـــن الطبيـــة المعاونة 
األخـــرى.  وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت 
الهيئـــة الوطنيـــة أنـــه تـــم االنتهـــاء من 
تطبيق  نظام تنظيم المنشـــآت الصحية 
“منشـــآت”، الذي يعتبر منصة إلكترونية 
تتيح لكل المؤسسات الصحية تسجيل 
حســـاب خاص بها وتحتـــوي على كافة 
المعلومـــات المتعّلقـــة بهـــا مـــن خدمات 
وتقاريـــر وتوصيـــات وتوقيـــت انتهـــاء 
التراخيـــص، ويمكـــن مـــن خاللـــه أيضًا 

طلب كافة التعامالت.
كمـــا دّشـــنت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
أول  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تطبيـــق هاتفـــي مـــن نوعـــه “تفتيـــش” 
والـــذي يختـــص بالمفتشـــين الصحيين 
فـــي الهيئـــة وُيمّكنهم من إدخـــال كافة 
المالحظات إلكترونيـــًا في ذات الوقت 
يدويـــًا  تدوينهـــا  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وكذلـــك ُيمّكنهم مـــن رصد أي مخالفات 
أو إنتـــاج مـــواد مرئية “فيديـــو”، ويقوم 
هذا التطبيق آليـــًا بتحويل المالحظات 
إلـــى تقرير شـــامل يرســـل للمؤسســـات 
لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشـــر 

على نظام “منشآت”.

خدمة الترخيص لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

زبيدة الشيخ مريم الجالهمة

مجلس التعليم العالي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
بوكمـــان،  ثامـــو  كاي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخـــالل اللقـــاء، رحبـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بالســـفير كاي 
ثامـــو   بوكمـــان، مشـــيدة بجهـــوده الطيبة في 
دعم عالقـــات التعاون المشـــتركة بين مملكة 
البحرين وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية وفتح 
آفـــاق أوســـع للتعـــاون المشـــترك متمنيـــة لـــه 

التوفيق في مهام عمله المقبلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لألمين العام علـــى ما لقيه من دعم 

وتعاون مســـتمر أسهما في إنجاح مهام عمله 
الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.

فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك مع ألمانيا

النيابة العامة

اختتم البرنامج التدريبي المشـــترك بيـــن أعضاء النيابة العامة 
وأعضـــاء اللجان الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية لمزاولي مهنة 
الطـــب البشـــري وطب األســـنان بالهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة، والـــذي تـــم تنظيمه تحت رعايـــة النائب 
العام علي البوعينين بتعاوٍن مشترك بين النيابة العامة والهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونية. وتضمن البرنامج الذي انطلق منذ فبراير 
الماضي واســـتمر على مدار 6 أشـــهر، سلســـلة مـــن ورش العمل 

التخصصيـــة، شـــارك خاللهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء النيابـــة العامة 
ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير األخطاء المهنية لمزاولي 
مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان؛ بهـــدف تبـــادل المفاهيم 
العلمية والقانونية الستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من 
منظوريه الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق الالزمة للتثبت 
مـــن قيام المســـؤولية الجنائية عـــن األخطاء الطبيـــة. واختتم 
البرنامـــج بورشـــة عمل تحت عنـــوان “المســـؤولية الطبية”، من 
تقديـــم رئيـــس النيابة نـــورة جمال المعال، وذلك بمشـــاركة عدد 

من األطباء بمختلف المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة.

ختام برنامج األخطاء الطبية لمزاولي مهنة الطب
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40 مشاركا في انطالق برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي في تعزيز مبدأ الشراكة

محافـــظ  وتوجيهـــات  حـــرص  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة على تعزيز مبدأ الشراكة 
المحافظـــة  مجتمـــع  بيـــن  المجتمعيـــة 
واألجهـــزة األمنية، أطلق نائـــب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي )االفتراضي( 
2022، بعـــد  للعـــام  فـــي نســـخته الثالثـــة 
النجـــاح الباهر الـــذي حققـــه البرنامج في 
األعوام السابقة، من خالل تعزيز الشراكة 
دعائـــم  وترســـيخ  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 
األمـــن وإبـــراز قيـــم اإلنتمـــاء والمواطنة، 
وتقديـــم ورش عمـــل افتراضيـــة ومرئيـــة 
لعموم فئة الناشئة بالتعاون والتنسيق مع 

عدد من إدارات وزارة الداخلية.
أن  الجنوبيـــة،  محافـــظ  نائـــب  وأكـــد 
المحافظـــة مســـتمرة فـــي تنفيـــذ مختلف 
المبـــادرات والبرامج التي تثقف المجتمع 
حيـــال  والمجتمعـــي  األمنـــي  بالجانـــب 
مختلف القضايـــا المعاصرة، ضمن حرص 
ومتابعة سمو محافظ الجنوبية في تبني 
العديد من المبادرات األمنية والمجتمعية 
الرائـــدة لجميـــع أبنـــاء المحافظة، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج بحلتـــه الجديدة يهدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي والثقافة األمنية 
لـــدى هذه الفئة المهمة في المجتمع ضمن 
إطار أنشـــطة علمية متخصصة ومهارات 
نوعيـــة، لضمـــان أمنهـــم وســـالمتهم بمـــا 
يســـهم فـــي تأهيلهـــم للمســـؤولية األمنية 
وعلـــى  عليهـــم  يعـــود  بمـــا  والمجتمعيـــة 

المجتمع بالنفع والفائدة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح مديـــر إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمـــد الفـــاو أن برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي شهد مشاركة 
40 مشـــاركا، حيـــث سيشـــمل هـــذا العـــام 
الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة من كال 
الجنسين، مؤكدا أن البرنامج يعتمد على 
تقديم اإلرشادات وفق برنامج افتراضي 
عبر اســـتخدام تقنيـــات االتصـــال المرئي 

التعريـــف  بشـــأن  دورات   6 ســـيتضمن 
بالتحديات األمنية المعلوماتية باإلضافة 
فـــي  الســـليمة  والخطـــوات  الطـــرق  إلـــى 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وتســـعى المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن هـــذا 
الناشـــئة،  قـــدرات  لتطويـــر  البرنامـــج 
وقدراتهـــم،  طاقاتهـــم  واســـتثمار 
باإلضافـــة إلى تنمية مهارات المشـــاركين 
األمنـــي  الجانـــب  لتنميـــة  ومســـاعدتهم 
والمجتمعـــي بجميع الســـبل المتقدمة في 

هذين المجالين.
يذكـــر أن برنامج ســـمو المحافـــظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي(، يأتي بمشـــاركة 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية، 
وهي األكاديمية الملكية للشرطة واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني، واإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني، واإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية، وإدارة 

خفر السواحل.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر “الطفولة والتكنولوجيا” ينعقد 17 أكتوبر المقبل
يناقش أبرز القضايا المستجدة وتقديم الحلول المناسبة لها

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولـــة اجتماعه الدوري عن 
بعـــد وعلـــى برنامـــج الـــزوم، برئاســـة 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
حســـن  الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فخـــرو، وبحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــدهللا الحواج، وأمين الســـر 
فوزيـــة المحـــروس، واألميـــن المالـــي 
حسن إبراهيم كمال، وأعضاء مجلس 
اإلدارة فؤاد شـــهاب وبهيجة الديلمي 
تـــدارس  حيـــث  ديـــري،  وفخريـــة 
المجلس محاور أساســـية عدة تتعلق 
بمســـيرة الجمعية وناقـــش العديد من 
المشـــاريع التي ســـتقوم بها الجمعية، 
النواحـــي  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 

التالية: 
العمـــل  تطـــورات  المجلـــس  وناقـــش 
االســـتثماري  المبنـــى  مشـــروع  فـــي 
للجمعيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار 
رئيـــس المجلس إلى حـــرص الجمعية 
على تنمية الموارد المالية بشكل دائم 
ومســـتمر ولتنويـــع وتطويـــر مصـــادر 
الدخل لمشاريعها التنموية في مجال 
الطفولـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وقـــد 

اطلـــع المجلـــس على تطـــورات العمل 
في المبنى االستثماري.

وانطالقا من اهتمام الجمعية بالبحث 
العلمـــي واعتبـــاره أحد أهـــم األهداف 

رســـالتها،  تحقـــق  التـــي  الرئيســـية 
ناقـــش  فقـــد  التوجـــه  لهـــذا  وتعزيـــزا 
المجلـــس التحضير واإلعداد المســـبق 
لمؤتمر الجمعية القادم والذي سيكون 

تحـــت رعايـــة كريمـــة من حســـنفخرو 
والتكنولوجيـــا...  )الطفولـــة  بعنـــوان 
عقـــد  تقـــرر  و  والتحديـــات(  الفـــرص 
المؤتمـــر في 17 أكتوبـــر 2022 بفندق 
الريجنســـي. حيـــث تواكـــب الجمعية 
والمتعلقـــة  المســـتجدة  القضايـــا 
بالطفولـــة، وتقديم الحلول المناســـبة 
لها وأخذ المجلس علما باســـتالم عدد 
مـــن البحوث و أوراق عمل المشـــاركة 
في المؤتمر من جهات مختلفة. و من 
المتوقـــع مشـــاركة المزيد من البحوث 
مـــن أعضـــاء الجمعيـــة و خارجها في 

مؤتمر الجمعية المقبل. 
كمـــا اطلـــع المجلس علـــى التجهيزات 
واإلعـــداد لخطـــة عمل توثيـــق تاريخ 
ناقـــش  حيـــث  الكترونيـــا،  الجمعيـــة 
العمـــل  خطـــة  و  التوثيـــق  مقتـــرح 
إلنجـــاز المطلوب، كمـــا ناقش التعاون 
و الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الجمعية 
االتحـــادات  و  الدوليـــة  الجمعيـــات  و 

العالمية المعنية بالطفولة. 
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع 
علـــى  العمـــل  و  العموميـــة  الجمعيـــة 

المشاريع المستقبلية.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
بمكتبهـــا، رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 

البحرين سمير ناس.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحبـــت الوزيـــرة 
برئيس الغرفة، مؤكدة على دور القطاع 
الخاص كشـــريك أســـاس وفعال بتعزيز 
مســـارات التنميـــة في مملكـــة البحرين، 
الوطنـــي،  لالقتصـــاد  رئيـــس  ومحـــرك 
وذلك تماشـــًيا مع مبادئ رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة إلـــى الجهـــود 
الفاعلة لغرفـــة تجارة وصناعة البحرين 

بالقطـــاع  االســـتثمارات  تعزيـــز  فـــي 
الصحي، ودعـــم تطبيق برنامج الضمان 
الصحـــي “صحتي” بما يضمن اســـتدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
مـــن جانبـــه، أكـــد نـــاس أهميـــة مواصلة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع وزارة 
الصحـــة لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، 
منوًها بحرص الغرفة على الدفع بعجلة 
التنمية بما يخدم مسيرة النمو والتطور 
االقتصـــادي للوطـــن، ويحقـــق تطلعـــات 
مـــن  المزيـــد  أمامـــه  ويفتـــح  المواطـــن 

الفرص الواعدة.

االستعانة بـ “الغرفة” لدعم تطبيق “صحتي”

المنامة - نهرا

أّكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
التحـــول  اســـتكمال  الجالهمـــة  مريـــم 
اإللكترونـــي بكافة إجـــراءات تراخيص 
والمؤسســـات  الصحييـــن  المهنييـــن 
رؤيـــة  مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك  الصحيـــة، 
حكومـــة مملكـــة البحرين فـــي التحول 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات وتعزيز 
فاعلية الخدمـــات المقدمة من الجهات 
أنـــه  الجالهمـــة  الحكومية.وأشـــارت 
تنفيـــذًا للتوجهـــات الحكوميـــة للتحول 
الرقمـــي وحرصًا من الهيئة على تطوير 
خدماتهـــا المقدمة، فقد تم اســـتحداث 
خدمة الترخيـــص االلكترونـــي لمزاولة 
المهـــن الطبيـــة، حيـــث بإمـــكان المهني 
مـــن  بـــه  الخـــاص  الترخيـــص  تحميـــل 
خالل حســـابه الشـــخصي التابـــع للهيئة 
دون الحاجـــة لزيـــارة مقـــر الهيئة وذلك 
عـــن طريـــق خاصيـــة barcode والـــذي 
يحتـــوي على جميع البيانـــات المعتمدة 
المهـــن  تنظيـــم  قســـم  مـــن  والصـــادرة 

الصحية بالهيئة.
 وفي هذا الصدد، أوضحت رئيس قسم 
تنظيم المهن الصحية في الهيئة زبيدة 
الشـــيخ أّن هـــذه الخدمـــة االلكترونيـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

فـــي  الراغبيـــن  األفـــراد  إلـــى  متاحـــة 
تجديـــد ترخيص مزاولـــة المهن الطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومنهـــا األطبـــاء 
والممرضـــون والمهـــن الطبيـــة المعاونة 
األخـــرى.  وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت 
الهيئـــة الوطنيـــة أنـــه تـــم االنتهـــاء من 
تطبيق  نظام تنظيم المنشـــآت الصحية 
“منشـــآت”، الذي يعتبر منصة إلكترونية 
تتيح لكل المؤسسات الصحية تسجيل 
حســـاب خاص بها وتحتـــوي على كافة 
المعلومـــات المتعّلقـــة بهـــا مـــن خدمات 
وتقاريـــر وتوصيـــات وتوقيـــت انتهـــاء 
التراخيـــص، ويمكـــن مـــن خاللـــه أيضًا 

طلب كافة التعامالت.
كمـــا دّشـــنت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
أول  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تطبيـــق هاتفـــي مـــن نوعـــه “تفتيـــش” 
والـــذي يختـــص بالمفتشـــين الصحيين 
فـــي الهيئـــة وُيمّكنهم من إدخـــال كافة 
المالحظات إلكترونيـــًا في ذات الوقت 
يدويـــًا  تدوينهـــا  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وكذلـــك ُيمّكنهم مـــن رصد أي مخالفات 
أو إنتـــاج مـــواد مرئية “فيديـــو”، ويقوم 
هذا التطبيق آليـــًا بتحويل المالحظات 
إلـــى تقرير شـــامل يرســـل للمؤسســـات 
لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشـــر 

على نظام “منشآت”.

خدمة الترخيص لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

زبيدة الشيخ مريم الجالهمة

مجلس التعليم العالي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
بوكمـــان،  ثامـــو  كاي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخـــالل اللقـــاء، رحبـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بالســـفير كاي 
ثامـــو   بوكمـــان، مشـــيدة بجهـــوده الطيبة في 
دعم عالقـــات التعاون المشـــتركة بين مملكة 
البحرين وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية وفتح 
آفـــاق أوســـع للتعـــاون المشـــترك متمنيـــة لـــه 

التوفيق في مهام عمله المقبلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لألمين العام علـــى ما لقيه من دعم 

وتعاون مســـتمر أسهما في إنجاح مهام عمله 
الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.

فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك مع ألمانيا

النيابة العامة

اختتم البرنامج التدريبي المشـــترك بيـــن أعضاء النيابة العامة 
وأعضـــاء اللجان الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية لمزاولي مهنة 
الطـــب البشـــري وطب األســـنان بالهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة، والـــذي تـــم تنظيمه تحت رعايـــة النائب 
العام علي البوعينين بتعاوٍن مشترك بين النيابة العامة والهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونية. وتضمن البرنامج الذي انطلق منذ فبراير 
الماضي واســـتمر على مدار 6 أشـــهر، سلســـلة مـــن ورش العمل 

التخصصيـــة، شـــارك خاللهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء النيابـــة العامة 
ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير األخطاء المهنية لمزاولي 
مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان؛ بهـــدف تبـــادل المفاهيم 
العلمية والقانونية الستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من 
منظوريه الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق الالزمة للتثبت 
مـــن قيام المســـؤولية الجنائية عـــن األخطاء الطبيـــة. واختتم 
البرنامـــج بورشـــة عمل تحت عنـــوان “المســـؤولية الطبية”، من 
تقديـــم رئيـــس النيابة نـــورة جمال المعال، وذلك بمشـــاركة عدد 

من األطباء بمختلف المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة.

ختام برنامج األخطاء الطبية لمزاولي مهنة الطب
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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40 مشاركا في انطالق برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي في تعزيز مبدأ الشراكة

محافـــظ  وتوجيهـــات  حـــرص  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة على تعزيز مبدأ الشراكة 
المحافظـــة  مجتمـــع  بيـــن  المجتمعيـــة 
واألجهـــزة األمنية، أطلق نائـــب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي )االفتراضي( 
2022، بعـــد  للعـــام  فـــي نســـخته الثالثـــة 
النجـــاح الباهر الـــذي حققـــه البرنامج في 
األعوام السابقة، من خالل تعزيز الشراكة 
دعائـــم  وترســـيخ  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 
األمـــن وإبـــراز قيـــم اإلنتمـــاء والمواطنة، 
وتقديـــم ورش عمـــل افتراضيـــة ومرئيـــة 
لعموم فئة الناشئة بالتعاون والتنسيق مع 

عدد من إدارات وزارة الداخلية.
أن  الجنوبيـــة،  محافـــظ  نائـــب  وأكـــد 
المحافظـــة مســـتمرة فـــي تنفيـــذ مختلف 
المبـــادرات والبرامج التي تثقف المجتمع 
حيـــال  والمجتمعـــي  األمنـــي  بالجانـــب 
مختلف القضايـــا المعاصرة، ضمن حرص 
ومتابعة سمو محافظ الجنوبية في تبني 
العديد من المبادرات األمنية والمجتمعية 
الرائـــدة لجميـــع أبنـــاء المحافظة، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج بحلتـــه الجديدة يهدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي والثقافة األمنية 
لـــدى هذه الفئة المهمة في المجتمع ضمن 
إطار أنشـــطة علمية متخصصة ومهارات 
نوعيـــة، لضمـــان أمنهـــم وســـالمتهم بمـــا 
يســـهم فـــي تأهيلهـــم للمســـؤولية األمنية 
وعلـــى  عليهـــم  يعـــود  بمـــا  والمجتمعيـــة 

المجتمع بالنفع والفائدة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح مديـــر إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمـــد الفـــاو أن برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي شهد مشاركة 
40 مشـــاركا، حيـــث سيشـــمل هـــذا العـــام 
الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة من كال 
الجنسين، مؤكدا أن البرنامج يعتمد على 
تقديم اإلرشادات وفق برنامج افتراضي 
عبر اســـتخدام تقنيـــات االتصـــال المرئي 

التعريـــف  بشـــأن  دورات   6 ســـيتضمن 
بالتحديات األمنية المعلوماتية باإلضافة 
فـــي  الســـليمة  والخطـــوات  الطـــرق  إلـــى 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وتســـعى المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن هـــذا 
الناشـــئة،  قـــدرات  لتطويـــر  البرنامـــج 
وقدراتهـــم،  طاقاتهـــم  واســـتثمار 
باإلضافـــة إلى تنمية مهارات المشـــاركين 
األمنـــي  الجانـــب  لتنميـــة  ومســـاعدتهم 
والمجتمعـــي بجميع الســـبل المتقدمة في 

هذين المجالين.
يذكـــر أن برنامج ســـمو المحافـــظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي(، يأتي بمشـــاركة 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية، 
وهي األكاديمية الملكية للشرطة واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني، واإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني، واإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية، وإدارة 

خفر السواحل.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر “الطفولة والتكنولوجيا” ينعقد 17 أكتوبر المقبل
يناقش أبرز القضايا المستجدة وتقديم الحلول المناسبة لها

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولـــة اجتماعه الدوري عن 
بعـــد وعلـــى برنامـــج الـــزوم، برئاســـة 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
حســـن  الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فخـــرو، وبحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــدهللا الحواج، وأمين الســـر 
فوزيـــة المحـــروس، واألميـــن المالـــي 
حسن إبراهيم كمال، وأعضاء مجلس 
اإلدارة فؤاد شـــهاب وبهيجة الديلمي 
تـــدارس  حيـــث  ديـــري،  وفخريـــة 
المجلس محاور أساســـية عدة تتعلق 
بمســـيرة الجمعية وناقـــش العديد من 
المشـــاريع التي ســـتقوم بها الجمعية، 
النواحـــي  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 

التالية: 
العمـــل  تطـــورات  المجلـــس  وناقـــش 
االســـتثماري  المبنـــى  مشـــروع  فـــي 
للجمعيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار 
رئيـــس المجلس إلى حـــرص الجمعية 
على تنمية الموارد المالية بشكل دائم 
ومســـتمر ولتنويـــع وتطويـــر مصـــادر 
الدخل لمشاريعها التنموية في مجال 
الطفولـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وقـــد 

اطلـــع المجلـــس على تطـــورات العمل 
في المبنى االستثماري.

وانطالقا من اهتمام الجمعية بالبحث 
العلمـــي واعتبـــاره أحد أهـــم األهداف 

رســـالتها،  تحقـــق  التـــي  الرئيســـية 
ناقـــش  فقـــد  التوجـــه  لهـــذا  وتعزيـــزا 
المجلـــس التحضير واإلعداد المســـبق 
لمؤتمر الجمعية القادم والذي سيكون 

تحـــت رعايـــة كريمـــة من حســـنفخرو 
والتكنولوجيـــا...  )الطفولـــة  بعنـــوان 
عقـــد  تقـــرر  و  والتحديـــات(  الفـــرص 
المؤتمـــر في 17 أكتوبـــر 2022 بفندق 
الريجنســـي. حيـــث تواكـــب الجمعية 
والمتعلقـــة  المســـتجدة  القضايـــا 
بالطفولـــة، وتقديم الحلول المناســـبة 
لها وأخذ المجلس علما باســـتالم عدد 
مـــن البحوث و أوراق عمل المشـــاركة 
في المؤتمر من جهات مختلفة. و من 
المتوقـــع مشـــاركة المزيد من البحوث 
مـــن أعضـــاء الجمعيـــة و خارجها في 

مؤتمر الجمعية المقبل. 
كمـــا اطلـــع المجلس علـــى التجهيزات 
واإلعـــداد لخطـــة عمل توثيـــق تاريخ 
ناقـــش  حيـــث  الكترونيـــا،  الجمعيـــة 
العمـــل  خطـــة  و  التوثيـــق  مقتـــرح 
إلنجـــاز المطلوب، كمـــا ناقش التعاون 
و الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الجمعية 
االتحـــادات  و  الدوليـــة  الجمعيـــات  و 

العالمية المعنية بالطفولة. 
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع 
علـــى  العمـــل  و  العموميـــة  الجمعيـــة 

المشاريع المستقبلية.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
بمكتبهـــا، رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 

البحرين سمير ناس.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحبـــت الوزيـــرة 
برئيس الغرفة، مؤكدة على دور القطاع 
الخاص كشـــريك أســـاس وفعال بتعزيز 
مســـارات التنميـــة في مملكـــة البحرين، 
الوطنـــي،  لالقتصـــاد  رئيـــس  ومحـــرك 
وذلك تماشـــًيا مع مبادئ رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة إلـــى الجهـــود 
الفاعلة لغرفـــة تجارة وصناعة البحرين 

بالقطـــاع  االســـتثمارات  تعزيـــز  فـــي 
الصحي، ودعـــم تطبيق برنامج الضمان 
الصحـــي “صحتي” بما يضمن اســـتدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
مـــن جانبـــه، أكـــد نـــاس أهميـــة مواصلة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع وزارة 
الصحـــة لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، 
منوًها بحرص الغرفة على الدفع بعجلة 
التنمية بما يخدم مسيرة النمو والتطور 
االقتصـــادي للوطـــن، ويحقـــق تطلعـــات 
مـــن  المزيـــد  أمامـــه  ويفتـــح  المواطـــن 

الفرص الواعدة.

االستعانة بـ “الغرفة” لدعم تطبيق “صحتي”

المنامة - نهرا

أّكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
التحـــول  اســـتكمال  الجالهمـــة  مريـــم 
اإللكترونـــي بكافة إجـــراءات تراخيص 
والمؤسســـات  الصحييـــن  المهنييـــن 
رؤيـــة  مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك  الصحيـــة، 
حكومـــة مملكـــة البحرين فـــي التحول 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات وتعزيز 
فاعلية الخدمـــات المقدمة من الجهات 
أنـــه  الجالهمـــة  الحكومية.وأشـــارت 
تنفيـــذًا للتوجهـــات الحكوميـــة للتحول 
الرقمـــي وحرصًا من الهيئة على تطوير 
خدماتهـــا المقدمة، فقد تم اســـتحداث 
خدمة الترخيـــص االلكترونـــي لمزاولة 
المهـــن الطبيـــة، حيـــث بإمـــكان المهني 
مـــن  بـــه  الخـــاص  الترخيـــص  تحميـــل 
خالل حســـابه الشـــخصي التابـــع للهيئة 
دون الحاجـــة لزيـــارة مقـــر الهيئة وذلك 
عـــن طريـــق خاصيـــة barcode والـــذي 
يحتـــوي على جميع البيانـــات المعتمدة 
المهـــن  تنظيـــم  قســـم  مـــن  والصـــادرة 

الصحية بالهيئة.
 وفي هذا الصدد، أوضحت رئيس قسم 
تنظيم المهن الصحية في الهيئة زبيدة 
الشـــيخ أّن هـــذه الخدمـــة االلكترونيـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

فـــي  الراغبيـــن  األفـــراد  إلـــى  متاحـــة 
تجديـــد ترخيص مزاولـــة المهن الطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومنهـــا األطبـــاء 
والممرضـــون والمهـــن الطبيـــة المعاونة 
األخـــرى.  وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت 
الهيئـــة الوطنيـــة أنـــه تـــم االنتهـــاء من 
تطبيق  نظام تنظيم المنشـــآت الصحية 
“منشـــآت”، الذي يعتبر منصة إلكترونية 
تتيح لكل المؤسسات الصحية تسجيل 
حســـاب خاص بها وتحتـــوي على كافة 
المعلومـــات المتعّلقـــة بهـــا مـــن خدمات 
وتقاريـــر وتوصيـــات وتوقيـــت انتهـــاء 
التراخيـــص، ويمكـــن مـــن خاللـــه أيضًا 

طلب كافة التعامالت.
كمـــا دّشـــنت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
أول  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تطبيـــق هاتفـــي مـــن نوعـــه “تفتيـــش” 
والـــذي يختـــص بالمفتشـــين الصحيين 
فـــي الهيئـــة وُيمّكنهم من إدخـــال كافة 
المالحظات إلكترونيـــًا في ذات الوقت 
يدويـــًا  تدوينهـــا  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وكذلـــك ُيمّكنهم مـــن رصد أي مخالفات 
أو إنتـــاج مـــواد مرئية “فيديـــو”، ويقوم 
هذا التطبيق آليـــًا بتحويل المالحظات 
إلـــى تقرير شـــامل يرســـل للمؤسســـات 
لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشـــر 

على نظام “منشآت”.

خدمة الترخيص لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

زبيدة الشيخ مريم الجالهمة

مجلس التعليم العالي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
بوكمـــان،  ثامـــو  كاي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخـــالل اللقـــاء، رحبـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بالســـفير كاي 
ثامـــو   بوكمـــان، مشـــيدة بجهـــوده الطيبة في 
دعم عالقـــات التعاون المشـــتركة بين مملكة 
البحرين وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية وفتح 
آفـــاق أوســـع للتعـــاون المشـــترك متمنيـــة لـــه 

التوفيق في مهام عمله المقبلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لألمين العام علـــى ما لقيه من دعم 

وتعاون مســـتمر أسهما في إنجاح مهام عمله 
الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.

فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك مع ألمانيا

النيابة العامة

اختتم البرنامج التدريبي المشـــترك بيـــن أعضاء النيابة العامة 
وأعضـــاء اللجان الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية لمزاولي مهنة 
الطـــب البشـــري وطب األســـنان بالهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة، والـــذي تـــم تنظيمه تحت رعايـــة النائب 
العام علي البوعينين بتعاوٍن مشترك بين النيابة العامة والهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونية. وتضمن البرنامج الذي انطلق منذ فبراير 
الماضي واســـتمر على مدار 6 أشـــهر، سلســـلة مـــن ورش العمل 

التخصصيـــة، شـــارك خاللهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء النيابـــة العامة 
ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير األخطاء المهنية لمزاولي 
مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان؛ بهـــدف تبـــادل المفاهيم 
العلمية والقانونية الستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من 
منظوريه الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق الالزمة للتثبت 
مـــن قيام المســـؤولية الجنائية عـــن األخطاء الطبيـــة. واختتم 
البرنامـــج بورشـــة عمل تحت عنـــوان “المســـؤولية الطبية”، من 
تقديـــم رئيـــس النيابة نـــورة جمال المعال، وذلك بمشـــاركة عدد 

من األطباء بمختلف المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة.

ختام برنامج األخطاء الطبية لمزاولي مهنة الطب
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40 مشاركا في انطالق برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي في تعزيز مبدأ الشراكة

محافـــظ  وتوجيهـــات  حـــرص  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة على تعزيز مبدأ الشراكة 
المحافظـــة  مجتمـــع  بيـــن  المجتمعيـــة 
واألجهـــزة األمنية، أطلق نائـــب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي )االفتراضي( 
2022، بعـــد  للعـــام  فـــي نســـخته الثالثـــة 
النجـــاح الباهر الـــذي حققـــه البرنامج في 
األعوام السابقة، من خالل تعزيز الشراكة 
دعائـــم  وترســـيخ  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 
األمـــن وإبـــراز قيـــم اإلنتمـــاء والمواطنة، 
وتقديـــم ورش عمـــل افتراضيـــة ومرئيـــة 
لعموم فئة الناشئة بالتعاون والتنسيق مع 

عدد من إدارات وزارة الداخلية.
أن  الجنوبيـــة،  محافـــظ  نائـــب  وأكـــد 
المحافظـــة مســـتمرة فـــي تنفيـــذ مختلف 
المبـــادرات والبرامج التي تثقف المجتمع 
حيـــال  والمجتمعـــي  األمنـــي  بالجانـــب 
مختلف القضايـــا المعاصرة، ضمن حرص 
ومتابعة سمو محافظ الجنوبية في تبني 
العديد من المبادرات األمنية والمجتمعية 
الرائـــدة لجميـــع أبنـــاء المحافظة، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج بحلتـــه الجديدة يهدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي والثقافة األمنية 
لـــدى هذه الفئة المهمة في المجتمع ضمن 
إطار أنشـــطة علمية متخصصة ومهارات 
نوعيـــة، لضمـــان أمنهـــم وســـالمتهم بمـــا 
يســـهم فـــي تأهيلهـــم للمســـؤولية األمنية 
وعلـــى  عليهـــم  يعـــود  بمـــا  والمجتمعيـــة 

المجتمع بالنفع والفائدة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح مديـــر إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمـــد الفـــاو أن برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي شهد مشاركة 
40 مشـــاركا، حيـــث سيشـــمل هـــذا العـــام 
الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة من كال 
الجنسين، مؤكدا أن البرنامج يعتمد على 
تقديم اإلرشادات وفق برنامج افتراضي 
عبر اســـتخدام تقنيـــات االتصـــال المرئي 

التعريـــف  بشـــأن  دورات   6 ســـيتضمن 
بالتحديات األمنية المعلوماتية باإلضافة 
فـــي  الســـليمة  والخطـــوات  الطـــرق  إلـــى 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وتســـعى المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن هـــذا 
الناشـــئة،  قـــدرات  لتطويـــر  البرنامـــج 
وقدراتهـــم،  طاقاتهـــم  واســـتثمار 
باإلضافـــة إلى تنمية مهارات المشـــاركين 
األمنـــي  الجانـــب  لتنميـــة  ومســـاعدتهم 
والمجتمعـــي بجميع الســـبل المتقدمة في 

هذين المجالين.
يذكـــر أن برنامج ســـمو المحافـــظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي(، يأتي بمشـــاركة 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية، 
وهي األكاديمية الملكية للشرطة واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني، واإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني، واإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية، وإدارة 

خفر السواحل.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر “الطفولة والتكنولوجيا” ينعقد 17 أكتوبر المقبل
يناقش أبرز القضايا المستجدة وتقديم الحلول المناسبة لها

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولـــة اجتماعه الدوري عن 
بعـــد وعلـــى برنامـــج الـــزوم، برئاســـة 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
حســـن  الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فخـــرو، وبحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــدهللا الحواج، وأمين الســـر 
فوزيـــة المحـــروس، واألميـــن المالـــي 
حسن إبراهيم كمال، وأعضاء مجلس 
اإلدارة فؤاد شـــهاب وبهيجة الديلمي 
تـــدارس  حيـــث  ديـــري،  وفخريـــة 
المجلس محاور أساســـية عدة تتعلق 
بمســـيرة الجمعية وناقـــش العديد من 
المشـــاريع التي ســـتقوم بها الجمعية، 
النواحـــي  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 

التالية: 
العمـــل  تطـــورات  المجلـــس  وناقـــش 
االســـتثماري  المبنـــى  مشـــروع  فـــي 
للجمعيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار 
رئيـــس المجلس إلى حـــرص الجمعية 
على تنمية الموارد المالية بشكل دائم 
ومســـتمر ولتنويـــع وتطويـــر مصـــادر 
الدخل لمشاريعها التنموية في مجال 
الطفولـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وقـــد 

اطلـــع المجلـــس على تطـــورات العمل 
في المبنى االستثماري.

وانطالقا من اهتمام الجمعية بالبحث 
العلمـــي واعتبـــاره أحد أهـــم األهداف 

رســـالتها،  تحقـــق  التـــي  الرئيســـية 
ناقـــش  فقـــد  التوجـــه  لهـــذا  وتعزيـــزا 
المجلـــس التحضير واإلعداد المســـبق 
لمؤتمر الجمعية القادم والذي سيكون 

تحـــت رعايـــة كريمـــة من حســـنفخرو 
والتكنولوجيـــا...  )الطفولـــة  بعنـــوان 
عقـــد  تقـــرر  و  والتحديـــات(  الفـــرص 
المؤتمـــر في 17 أكتوبـــر 2022 بفندق 
الريجنســـي. حيـــث تواكـــب الجمعية 
والمتعلقـــة  المســـتجدة  القضايـــا 
بالطفولـــة، وتقديم الحلول المناســـبة 
لها وأخذ المجلس علما باســـتالم عدد 
مـــن البحوث و أوراق عمل المشـــاركة 
في المؤتمر من جهات مختلفة. و من 
المتوقـــع مشـــاركة المزيد من البحوث 
مـــن أعضـــاء الجمعيـــة و خارجها في 

مؤتمر الجمعية المقبل. 
كمـــا اطلـــع المجلس علـــى التجهيزات 
واإلعـــداد لخطـــة عمل توثيـــق تاريخ 
ناقـــش  حيـــث  الكترونيـــا،  الجمعيـــة 
العمـــل  خطـــة  و  التوثيـــق  مقتـــرح 
إلنجـــاز المطلوب، كمـــا ناقش التعاون 
و الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الجمعية 
االتحـــادات  و  الدوليـــة  الجمعيـــات  و 

العالمية المعنية بالطفولة. 
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع 
علـــى  العمـــل  و  العموميـــة  الجمعيـــة 

المشاريع المستقبلية.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
بمكتبهـــا، رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 

البحرين سمير ناس.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحبـــت الوزيـــرة 
برئيس الغرفة، مؤكدة على دور القطاع 
الخاص كشـــريك أســـاس وفعال بتعزيز 
مســـارات التنميـــة في مملكـــة البحرين، 
الوطنـــي،  لالقتصـــاد  رئيـــس  ومحـــرك 
وذلك تماشـــًيا مع مبادئ رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة إلـــى الجهـــود 
الفاعلة لغرفـــة تجارة وصناعة البحرين 

بالقطـــاع  االســـتثمارات  تعزيـــز  فـــي 
الصحي، ودعـــم تطبيق برنامج الضمان 
الصحـــي “صحتي” بما يضمن اســـتدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
مـــن جانبـــه، أكـــد نـــاس أهميـــة مواصلة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع وزارة 
الصحـــة لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، 
منوًها بحرص الغرفة على الدفع بعجلة 
التنمية بما يخدم مسيرة النمو والتطور 
االقتصـــادي للوطـــن، ويحقـــق تطلعـــات 
مـــن  المزيـــد  أمامـــه  ويفتـــح  المواطـــن 

الفرص الواعدة.

االستعانة بـ “الغرفة” لدعم تطبيق “صحتي”

المنامة - نهرا

أّكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
التحـــول  اســـتكمال  الجالهمـــة  مريـــم 
اإللكترونـــي بكافة إجـــراءات تراخيص 
والمؤسســـات  الصحييـــن  المهنييـــن 
رؤيـــة  مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك  الصحيـــة، 
حكومـــة مملكـــة البحرين فـــي التحول 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات وتعزيز 
فاعلية الخدمـــات المقدمة من الجهات 
أنـــه  الجالهمـــة  الحكومية.وأشـــارت 
تنفيـــذًا للتوجهـــات الحكوميـــة للتحول 
الرقمـــي وحرصًا من الهيئة على تطوير 
خدماتهـــا المقدمة، فقد تم اســـتحداث 
خدمة الترخيـــص االلكترونـــي لمزاولة 
المهـــن الطبيـــة، حيـــث بإمـــكان المهني 
مـــن  بـــه  الخـــاص  الترخيـــص  تحميـــل 
خالل حســـابه الشـــخصي التابـــع للهيئة 
دون الحاجـــة لزيـــارة مقـــر الهيئة وذلك 
عـــن طريـــق خاصيـــة barcode والـــذي 
يحتـــوي على جميع البيانـــات المعتمدة 
المهـــن  تنظيـــم  قســـم  مـــن  والصـــادرة 

الصحية بالهيئة.
 وفي هذا الصدد، أوضحت رئيس قسم 
تنظيم المهن الصحية في الهيئة زبيدة 
الشـــيخ أّن هـــذه الخدمـــة االلكترونيـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

فـــي  الراغبيـــن  األفـــراد  إلـــى  متاحـــة 
تجديـــد ترخيص مزاولـــة المهن الطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومنهـــا األطبـــاء 
والممرضـــون والمهـــن الطبيـــة المعاونة 
األخـــرى.  وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت 
الهيئـــة الوطنيـــة أنـــه تـــم االنتهـــاء من 
تطبيق  نظام تنظيم المنشـــآت الصحية 
“منشـــآت”، الذي يعتبر منصة إلكترونية 
تتيح لكل المؤسسات الصحية تسجيل 
حســـاب خاص بها وتحتـــوي على كافة 
المعلومـــات المتعّلقـــة بهـــا مـــن خدمات 
وتقاريـــر وتوصيـــات وتوقيـــت انتهـــاء 
التراخيـــص، ويمكـــن مـــن خاللـــه أيضًا 

طلب كافة التعامالت.
كمـــا دّشـــنت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
أول  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تطبيـــق هاتفـــي مـــن نوعـــه “تفتيـــش” 
والـــذي يختـــص بالمفتشـــين الصحيين 
فـــي الهيئـــة وُيمّكنهم من إدخـــال كافة 
المالحظات إلكترونيـــًا في ذات الوقت 
يدويـــًا  تدوينهـــا  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وكذلـــك ُيمّكنهم مـــن رصد أي مخالفات 
أو إنتـــاج مـــواد مرئية “فيديـــو”، ويقوم 
هذا التطبيق آليـــًا بتحويل المالحظات 
إلـــى تقرير شـــامل يرســـل للمؤسســـات 
لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشـــر 

على نظام “منشآت”.

خدمة الترخيص لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

زبيدة الشيخ مريم الجالهمة

مجلس التعليم العالي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
بوكمـــان،  ثامـــو  كاي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخـــالل اللقـــاء، رحبـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بالســـفير كاي 
ثامـــو   بوكمـــان، مشـــيدة بجهـــوده الطيبة في 
دعم عالقـــات التعاون المشـــتركة بين مملكة 
البحرين وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية وفتح 
آفـــاق أوســـع للتعـــاون المشـــترك متمنيـــة لـــه 

التوفيق في مهام عمله المقبلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لألمين العام علـــى ما لقيه من دعم 

وتعاون مســـتمر أسهما في إنجاح مهام عمله 
الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.

فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك مع ألمانيا

النيابة العامة

اختتم البرنامج التدريبي المشـــترك بيـــن أعضاء النيابة العامة 
وأعضـــاء اللجان الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية لمزاولي مهنة 
الطـــب البشـــري وطب األســـنان بالهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة، والـــذي تـــم تنظيمه تحت رعايـــة النائب 
العام علي البوعينين بتعاوٍن مشترك بين النيابة العامة والهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونية. وتضمن البرنامج الذي انطلق منذ فبراير 
الماضي واســـتمر على مدار 6 أشـــهر، سلســـلة مـــن ورش العمل 

التخصصيـــة، شـــارك خاللهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء النيابـــة العامة 
ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير األخطاء المهنية لمزاولي 
مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان؛ بهـــدف تبـــادل المفاهيم 
العلمية والقانونية الستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من 
منظوريه الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق الالزمة للتثبت 
مـــن قيام المســـؤولية الجنائية عـــن األخطاء الطبيـــة. واختتم 
البرنامـــج بورشـــة عمل تحت عنـــوان “المســـؤولية الطبية”، من 
تقديـــم رئيـــس النيابة نـــورة جمال المعال، وذلك بمشـــاركة عدد 

من األطباء بمختلف المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة.

ختام برنامج األخطاء الطبية لمزاولي مهنة الطب
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فيزا سياحية... أحداث ووقائع تنذر بأخطار
قصصنا مع العمالة الســـائبة ومن في حكمها عن طريق الســـمع أو 
النقـــل متعـــددة الدالالت، وتحتاج إلى شـــرح وتفســـير الكثير من 

األمور، ألن األحداث والوقائع تنذر بأخطار ال تحمد عقباها.
اســـتوقفني في الشـــارع بينما كنـــت ذاهبا إلى الجريـــدة، مواطن 
آســـيوي فـــي حالة يرثـــى لها، ومصابيـــح روحه منطفئـــة وتنطبق 
عليه مقولة الفيلســـوف الوجودي سارتر “اآلخرون هم الجحيم”، 
أوقفت الســـيارة وقلـــت ما خطبك.. قال بلكنة إنجليزية مكســـرة 
أنـــا محتاج وأريد مســـاعدة، أي نوع من المســـاعدة! أجاب.. أريد 
أن أرجـــع إلى وطني وال أملك قيمة التذكرة، هرب مني دمي وأنا 
أســـتمع إلى هـــذه القصة واحترقـــت تفاصيل عمري من الدهشـــة 
وقلت له.. أي نوع من الفيزا عندك، أجاب ببرود.. فيزا سياحية!

غبـــت غيبة محدودة عن العالم محـــاوال اإلحاطة بما يحدث لهذا 
الرجل ثم قلت له.. كيف تسافر إلى بلد للسياحة بال خطة رجوع 
أو مـــال كاف.. هـــل أنـــت موعـــود بعمل فـــي البحرين أو ما شـــابه 
ذلـــك؟ ظـــل يحدق بي وهو مغمـــور الجراح ولم يجـــب ثم “توكل 

على هللا”.
لكن السؤال الذي يحتاج إلى كلمات واضحة وصريحة وحاسمة، 
هل من الممكن اعتبار قضية هذا الرجل أنها في نطاق “سمســـرة 
المؤسســـات” أو العوائـــل التـــي تدعوا أقرباءها إلـــى الحضور إلى 
البلد مع وعود لهم بالسعادة الكبرى عبر توفير عمل لهم، ومن ثم 
يرون بدل العمل الشقاء والبؤس والعذاب وحياة باطنية ال يعلم 
بهـــا إال هللا؟ وهـــل هناك محاســـبة تدخل في عمق هـــذه القضية، 
خصوصـــا إذا بقـــي هذا الرجل وربما غيره المئات في البلد بإقامة 
منتهيـــة أو إقامة ســـارية المفعـــول لكن بجيب مفلس، والشـــمس 
تلســـع وجوههم وأرجلهم وهـــم يجوبون الشـــوارع مثل صاحبنا، 
ومـــاذا لو ال ســـمح هللا خرج مثل هذا الرجل علـــى زمنه المقدس 

وارتكب جريمة، فمن المسؤول.
بـــكل التراكيب العربية والتعابير نقـــول.. أفيدونا ألن هذا األمر ال 
يتماشـــى مع الواقع، ويكفي ما نعانيه من “بالوي” العمالة السائبة 

المتجددة على الدوام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعـــد أن عرضنـــا خلفيـــة تاريخيـــة النطـــالق تأســـيس الشـــركات فـــي مملكة 
البحريـــن - فـــي )1957م( حتـــى )2021م( ( -والمبينـــة فـــي قائمـــة “أقوى 50 
شـــركة بحرينية لعام )2022م(” وفقًا لتقرير “البالد” الســـنوي الصادر مؤخرًا، 
والـــذي يعتبـــر مرجعـــًا قيمـــًا يعتمـــد عليـــه فـــي توفيـــر إحصائيات عـــن هذه 
الشركات مع نهاية العام الماضي، والتي استمدت من أربعة معايير أساسية 
اختيـــرت من قبل لجنة مختصة، وهي: القيمة الســـوقية، وإجمالي األصول 
وصافـــي األربـــاح، والمبيعـــات/ الدخـــل التشـــغيلي، باإلضافة إلى مؤشـــرات 

بنسب البحرنة فيها، والتي نتابعها اليوم بشيء من التفصيل.
قطـــاع الخدمـــات في البـــالد كان رائدًا فـــي قائمة أقوى 50 شـــركة بحرينية 
مســـتحوذًا على نصيب األســـد بعـــدد )19( مصرفًا ومؤسســـة مالية بنصيب 
بلغ )38 %( من إجمالي الشـــركات، وبأصول بلغت )84( مليار دينار بحريني، 
وتـــراوح مســـتوى البحرنة فيه ليصـــل إلى معدل عال وبمتوســـط )86 %( لـ 
)18( مؤسســـة وفرت بيانـــات البحرنة، وبقيمة ســـوقية )6.9( مليارات دينار 
لـ )14( شـــركة فقط، أما المبيعات/ الدخل التشـــغيلي واإليرادات التشـــغيلية 
وحقوق المســـاهمين وغيرهـــا، فكانت )3.5( مليارات دينـــار، وبصافي أرباح 
وصـــل إلـــى )711( مليـــون دينار، أما قطاعا الســـلع االســـتهالكية األساســـية، 

واالستثمار، فقد استقطبا )5( شركات، لكل قطاع، فكانت البحرنة )33 – 98 
%(، و) 25 – 82 %( للثانـــي علـــى التوالـــي، وتباين إجمالي قيمها الســـوقية، 
وأصولهـــا، ومبيعاتها، وأرباحها علـــى التوالي أيضًا، كما أن قطاعي العقارات 
والتأميـــن فلديهما )4( لكل شـــركة، ببحرنـــة )62 – 100 %( لألول و)76 – 83 
%( للثاني على التوالي، وكانت باقي المؤشرات تحتاج مزيدًا من المتابعة، 
وهنـــاك )3( شـــركات لالتصـــاالت والمعلومـــات، ببحرنـــة )60 – 93 %(، وعلى 
ســـبيل المثال ال الحصر، شـــهد قطاع الصناعة بحرنة بلغت )84 %( وأصوالً 
)2.6( مليار، وقيمة ســـوقية )1.1( مليار، ومبيعات )1.6( مليار، محققا أرباحًا 
بلغـــت )452( مليون دينار، وفي قطاع التطوير العقاري وصلت البحرنة إلى 
)86 %(، بأصـــول زهـــاء )180 مليونـــا(، وقيمة ســـوقية أكثر مـــن )81( مليونا 

بقليل، وإيرادات وأرباح )12.5( و)5( ماليين على التوالي.
أما باقي المؤشـــرات ذات التمثيل الهامشـــي - 1 أو 2 شركة لكل قطاع - في 
القائمة، فربما تتضح الصورة لعقد المقارنات في التقارير الســـنوية القادمة 
مـــن جهـــة، مع تمثيـــل أكبـــر للباقي من الشـــركات التـــي قدرت بنحـــو )250( 
فـــي مختلـــف القطاعات االقتصادية فـــي مملكة البحريـــن، والتي قد تتأهل 

للدخول في القائمة القادمة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

قائمة أقوى 50 شركة بحرينية )2022م( )2(

حتى حليب األطفال لم يسلم منه
غـــالء األســـعار طـــال كل شـــيء، وأي شـــيء، حتى حليـــب األطفال 
لـــم يســـلم منـــه، واألســـباب واالتهامات حول ذلـــك مختلفـــة، فهناك 
مـــن يقـــول إنها الحرب الروســـية األوكرانيـــة، وهناك من يشـــير إلى 
ارتفاع أسعار الشحن البحري، وآخرون يتحدثون عن ارتفاع أسعار 
النفـــط العالميـــة، وزيـــادة كلفة اســـتهالكها للمســـتخدم المحلي.. كل 
هـــذه األســـباب ال تهم المواطـــن، وال تعنيه، مع وقوفـــه وحده اليوم 
بمواجهة موجة غالء غير مســـبوقة، ونسبة تضخم واضحة، وثبات 

في المدخول، وغير ذلك.
ويواجـــه أيضـــا عجـــز بعض األجهـــزة الطبية فـــي تلبيـــة احتياجاته 
الســـلمانية  مستشـــفى  فمواعيـــد  بـــأول،  أوالً  أوالده  واحتياجـــات 
المتباعدة جدًا حدث وال حرج، وحالة قســـم الطوارئ ليست بمعزل 
عن ذلك أيضًا، حيث يضطر المراجعون أحيانًا لالنصراف دون أخذ 

العالج، منها موقف تعرضت له أنا شخصيا قبل عدة أسابيع.
هذا الواقع المؤسف، والمشهود، يحمل رب األسرة اليوم، مسؤوليات 
كبيرة ومنهكة، ما بين سداد االلتزامات العائلية اليومية، ومصاريف 
الزوجـــة واألوالد، ومتطلبات العالج واألدويـــة والتعليم، وهو وضع 
غير محتمل بالنســـبة له، ألن مســـاحة الوفرة المالية لديه ال تســـاعد 

على ذلك كله.
كل ما يحدث أوجد حالة من الضنك للكثيرين، وقلة النوم واإلجهاد 
النفســـي والجســـدي، خصوصا مع قرب اســـتقطاع البنوك أقســـاطها 
المســـتحقة، ودنـــو مواجهـــة المواطنيـــن واقعهـــم الجديـــد، والـــذي 
يتطلـــب تشـــديد ربط الحزام، وزيـــادة الضغط عليه بقـــوة، وإال كان 

اإلفالس المبكر الواقع الذي ال مفر منه.
إدارة مصاريـــف األســـرة بحكمـــة لـــم تعـــد كافيـــة في ظـــل الظروف 
الراهنـــة، والتـــي تحاصـــر المواطن مـــن كل االتجاهـــات، وتضيق له 
الخيـــارات والحلـــول، بل وتعدمها، وعليه نأمـــل من الدولة أن تضخ 
حزمـــا اقتصاديـــة جديدة، مشـــابهة لنظيرتها بزمـــن الجائحة، توجد 

خاللها األمل والنجدة للناس، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عذاري اليوم واألمس
لـــم تعـــد مملكـــة البحرين غنيـــة بالعيـــون والينابيع العذبـــة كما كانت 
فـــي الماضي، وقد روى لي جـــدي - رحمه هللا - ذات مرة أن الينابيع 
كانت تتواجد بكثرة في المحرق، وهو يشـــير إلى أماكن محددة في 

المحرق األصلية التي ال تعتبر جزءًا من دفان البحر.
ومن الطريف حقيقة أن يســـتغرب بعض أهل الخليج منا ارتياد برك 
الســـباحة كعادة ســـنوية صيفية، وهـــو ما اعتدناه فـــي البحرين منذ 
قديـــم الزمن بارتياد العيون وبرك الميـــاه االرتوازية التي كانت تمأل 
أراضينا بوفرة، وقد اشـــتهرت البحرين بالكثير من العيون والينابيع 
التي كانت مالذًا من حر الصيف الشـــديد، ونشـــاطًا عائليًا محببًا لدى 
أهـــل البحرين، أما اليـــوم فتعد المياه االرتوازية شـــحيحة للغاية إال 
مـــا ندر جـــدًا وصمد في وجه التطور والزحـــف العمراني، ولربما كان 
أشـــدها غلظـــة نضوب عيـــن عـــذاري األم التي كان المـــاء يتفجر من 

قاعها بقوة حتى أضحت هادئًة ساكنة.
ونشـــهد اليـــوم تطـــورًا ملحوظًا فـــي هذا النشـــاط الصيفـــي، إما في 
تدريبـــات الســـباحة لألطفال مثـــالً، أو ارتيـــاد العوائل برك الســـباحة 
المعقمـــة التـــي درج على تعقيمهـــا بمادة الكلور، وذلك بنســـبة معينة 
حتى تكون صالحة للســـباحة، ومن المالحظ أن هذه البرك التجارية 
تؤجـــر على فترتين، وهو ما يزيـــد أعداد مرتاديها في اليوم الواحد، 
وبناًء عليه، فإن أي خلل في نســـبة تعقيم هذه البرك سيعود بالضرر 
علـــى النـــاس من خالل نشـــر األمـــراض لما قـــد تحتويه مـــن بكتيريا 
وفيروســـات، والســـؤال، هل هناك رقابة صارمة ودورية لضمان بقاء 
تركيز معقم البرك في المستوى اآلمن؟ وما مدى صحة تهاون بعض 

أصحاب هذه البرك في عملية التعقيم الضرورية؟
هـــذا فضـــالً عـــن الخطـــورة األخـــرى التـــي تعتـــرض العائـــالت، وهي 
خطـــورة الغـــرق بســـبب غفلـــة أو إهمـــال أو أي ســـبب آخـــر، فإن من 
الضـــرورة بمـــكان أن ينتبه أولياء األمور إلـــى أبنائهم، وأال تكون برك 
اليوم عذاري األمس التي اشـــتهرت بســـلبها في كل ســـنة روحًا كان 

يعتقد في الماضي أنها قرابين لبقاء اآلخرين!.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

من الشـــخصيات الخيرة التي تســـبقها النية الحســـنة في كل تصرف، شـــخصية 
القائـــد لعملية بناء وإصالح العالقات بين النـــاس، فنواياها الصادقة قوالً وفعالً 
تتجه دائًما إلســـعاد الغير، هي شـــخصية المرشـــد الوسيط، يتصرف وفق مبادئ 
عالية وليس بالتســـرع أو االنفعال، وليس بالمكافآت والعقوبات. أهم ما يسعده 
ويشـــعره بالفخـــر هـــو رضـــا الناس ومســـاعدتهم فـــي تحقيق غاياتهـــم، حتى لو 
كلفـــه ذلك راحتـــه أو جزًءا من أمواله، وغالًبا ال يدرك الجميع الدوافع وراء هذه 
المشـــاعر التـــي قد تؤدي بهم إلـــى مضايقات عدة من اآلخريـــن الذين تصل بهم 

حالة سوء الفهم إلى الدهشة واالستغراب.
هذه الشـــخصية نســـميها “بـــوزن الذهب”، يرتفع مقامها دائًمـــا، نتيجة ما تحصل 
عليـــه مـــن تقديـــر ومحبـــة، لذلك يكثـــر الحديث عنهـــا ويتذكرها النـــاس في كل 
موقف، لكن القلة القليلة التي تعرف قدرها وتحتذي بها، وتحاول الوقوف على 
أســـرارها ودوافعهـــا، وعادة نكتفي بكلمـــة “فالن على نياته ذهـــب، يحب الخير 

ومساعدة الغير”.
ومـــن هنا أعزائـــي القراء، أرى من الخير أن نبرز هذه الشـــخصية التي نراها في 

مختلف مواقف حياتنا تعيش معنا ضمن األســـرة أو نلتقي بها في نطاق العمل 
أو غيره، “شخصية بوزن الذهب”، هذه الشخصية دائما تجدها قوية متواضعة، 
والســـبب تمكنها من التواصل مع اآلخرين، وتميزها في إطالق األمثال والحكم 
والقصص الملهمة، وقدرتها على التعبير عن الذات والكشف عن جمالها وأسرارها 
من خالل االستعارات والشخصيات الخيالية، نظرتها وردية، تتعرض للصدمات 
دوم أن يـــدري عنها أحـــد، فقد تعلمت الصبر مما واجهـــت من ظروف ومواقف، 
كمـــا أن لديهـــا مخزونا لغويا مميزا وتتكلم بما يفيد غيرها دائًما، والمبرر الوحيد 
في ذلك حب اإليثار والمثالية التي تغلب على ســـلوكياتها، هذه الشـــخصية من 
أروع نمـــاذج الشـــخصيات التي قـــد يغيب عنها الكثيرون، وأرى الشـــخص الذي 

ينال قربها أو فرصة التعامل معها محظوظا محظوظا.
بإمكاننـــا أن نجزم بأن شـــخصية بوزن الذهب هي عنوان لكل شـــخصية مثالية 
يســـعى لهـــا الكثيرون، وهي تمثـــل مصدر حمايـــة للغير ضد تيـــارات التحديات 
الحياتيـــة، هـــؤالء ابحثوا عنهم وتذكروا دائًما أن بعـــض النعم تأتي على صورة 

أشخاص.

د. حورية الديري

بوزن الذهب
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